
Planning voorjaar 2020  

Beerse  

MAART 
Woensdag 4 maart 2020 – Week van de Keigezonde Kempen – 

Namiddag 

Gezond Gezind wil in de week van de keigezonde Kempen activiteiten voor ouders met hun kind 

tussen 6 en 12 jaar in de kijker zetten in de stadsregio.  

Op 4 maart 2020 in de namiddag staat er bushcraft op de planning. 

 

Vrijdag 6 maart 2020 – Week van de Keigezonde Kempen – Avond 

Gezond Gezind wil in de week van de keigezonde Kempen activiteiten voor ouders met hun kind 

tussen 6 en 12 jaar in de kijker zetten in de stadsregio.  

Op 6 maart gaan we ’s avonds discozwemmen. 

 

Woensdag 11 maart 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Donderdag 12 maart 2020 – Communiceren met tieners – 19.30 tot 

21.30 uur 

In de puberteit verandert er veel. Zowel voor je puber als voor jou als ouder. Want naast de spurt in 

lichamelijke groei, krijgen pubers ook vaak een uitgesproken mening. Hoe reageer je daarop en houd 

je het leuk met elkaar? Je kunt deze vragen zelf oplossen, maar ook samen met andere ouders. 

 Donderdag 12/03 

 Van 19.30 uur tot 21.30 uur 

 Locatie: GC Heilaer 

mailto:huisvanhetkind@beerse.be


 Inschrijven via www.cm.be/agenda of 014 40 35 45 

 

Woensdag 18 maart 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 18/03 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 20/05 – 17/06 – 16/09 – 21/10 – 18/11) 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

Donderdag 19 maart 2020 - Infosessie vaste voeding – 13.30 uur 

De verpleegkundigen van Kind en Gezin geven info over de stap naar vaste voeding. Er worden tips 

gegeven over wanneer starten, wat klaarmaken, hoe enzovoort. Voor ouders van kinderen tot 1 jaar. 

 Donderdag 19/03 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 7/05- 25/06) 

 Telkens om 13.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau of via 078 150 100 

 

Donderdag 26 maart 2020 – Kennismaking Kind en Gezin – 18.30 tot 

20.00 uur 

De deuren van het consultatiebureau worden opgezet voor alle toekomstige mama's en papa's. kom 

eens langs en maak er kennis met de werking en verpleegkundigen van Kind en Gezin. 

 Donderdag 26/03 van 18.30 uur tot 20 uur (Deze activiteit wordt ook aangeboden op donderdag 

18/06) 

 Locatie: Consultatiebureau Kind & Gezin, Bisschopslaan 5, Beerse 

 Inschrijven niet nodig.  

 Voor meer info karin.janssen@kindengezin.be 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  

 

http://www.cm.be/agenda
mailto:karin.janssen@kindengezin.be
http://www.uitinbeerse.be/jeugd


APRIL 
Woensdag 8 april 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  

 

 

MEI 
1 mei 2020 – Lancering loket kinderopvang  

Vanaf 1 mei zal er een stadsregionaal digitaal loket operationeel zijn vanuit het Huis van het Kind. 

Alle vragen inzake kinderopvang voor baby’s en peuters zullen via één centraal punt geregistreerd en 

opgevolgd worden.  

 

Donderdag 7 mei 2020 - Infosessie vaste voeding – 13.30 uur 

De verpleegkundigen van Kind en Gezin geven info over de stap naar vaste voeding. Er worden tips 

gegeven over wanneer starten, wat klaarmaken, hoe enzovoort. Voor ouders van kinderen tot 1 jaar. 

 Donderdag 7/05 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 25/06) 

 Telkens om 13.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau of via 078 150 100 

 

Woensdag 13 mei 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

mailto:huisvanhetkind@beerse.be
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Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Maandag 18 mei 2020 – Speelbabbels – 09.00 tot 11.30 uur 

Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun ouders, 

grootouders of ander vertrouwenspersoon. Ook zwangere vrouwen zijn hier welkom. 

 Opzetten van een sociaal netwerk voor ouders en kinderen. 

 Extra stimulans voor kinderen: speelkansen, taalstimulansen, gewenning en stimulering van 

het jonge kind van 0 tot 3 jaar, in een andere maar toch veilige omgeving in de nabijheid van 

een vertrouwenspersoon. 

 Bevorderen van de toeleiding naar scholen en verbeteren van de ontwikkelingskansen voor 

kinderen. Bij Speelbabbel moet door het spelen met en door de kinderen, duidelijk worden 

voor de ouders dat spelen en op tijd doorstomen naar school heel belangrijk is. 

 Opvoedingsondersteuning en levensvragen: Speelbabbel biedt kansen om vragen te stellen 

aan een onthaalmedewerker of andere ouders. Indien Speelbabbel u niet kan helpen, sturen 

we u door naar de bevoegde instanties of opvoedingswinkel. 

 

Meer info: 

 Voor wie: Ouders, grootouders of andere vertrouwenspersoon. Iedereen met een kindje 

tussen 0 en 3 jaar is welkom, alsook zwangere ouders. 

 Waar: Huis Van Het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Wanneer: 1 keer per maand op maandag, tussen 9u en 11.30u. Je komt en gaat wanneer je 

wilt. 

 Start: 18 mei 2020 

 Prijs: Speelbabbel is helemaal gratis. Drankje en fruit- of koekmoment is inbegrepen. 

 Omkadering: frakstok, pamperbank, geefkast 

 

Dinsdag 19 mei 2020 – Netwerkmoment Huis van het Kind – Namiddag 

Thema: ‘Week van de opvoeding’ 

Opvoeden is geen (wed)strijd: druk die ouders en kinderen ervaren. Focus op verbinding maken met 

welzijnspartners, maar ook verbinding terug maken met kinderen en jongeren.  

Caroline Vrijens opent deze namiddag en er is een aanbod van workshops afgewisseld door stand up 

comedy.  
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Woensdag 20 mei 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 20/05 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 17/06 – 16/09 – 21/10 – 18/11) 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse)Inschrijven via de 

verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  

 

 

Juni 
Woensdag 10 juni 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Woensdag 17 juni 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 17/06 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 16/09 – 21/10 – 18/11) 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

http://www.uitinbeerse.be/jeugd
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Donderdag 18 juni 2020 – Kennismaking Kind en Gezin – 18.30 tot 

20.00 uur 

De deuren van het consultatiebureau worden opgezet voor alle toekomstige mama's en papa's. kom 

eens langs en maak er kennis met de werking en verpleegkundigen van Kind en Gezin. 

 Donderdag 18/06 van 18.30 uur tot 20 uur 

 Locatie: Consultatiebureau Kind & Gezin, Bisschopslaan 5, Beerse 

 Inschrijven niet nodig.  

 Voor meer info karin.janssen@kindengezin.be 

 

Donderdag 25 juni 2020 - Infosessie vaste voeding – 13.30 uur 

De verpleegkundigen van Kind en Gezin geven info over de stap naar vaste voeding. Er worden tips 

gegeven over wanneer starten, wat klaarmaken, hoe enzovoort. Voor ouders van kinderen tot 1 jaar. 

 Donderdag 25/06 

 Telkens om 13.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau of via 078 150 100 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  
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Planning najaar 2020 

SEPTEMBER 

Woensdag 9 september 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Woensdag 16 september 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 16/09 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 21/10 – 18/11) 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

Donderdag 17 september 2020 - Infosessie vaste voeding – 13.30 uur 

De verpleegkundigen van Kind en Gezin geven info over de stap naar vaste voeding. Er worden tips 

gegeven over wanneer starten, wat klaarmaken, hoe enzovoort. Voor ouders van kinderen tot 1 jaar. 

 Donderdag 17/09 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 19/11) 

 Telkens om 13.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau of via 078 150 100 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  
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OKTOBER 
Donderdag 1 oktober 2020 – Infomoment zindelijkheid – 19.00 tot 

20.30 uur 

De verpleegkundige van Kind en Gezin geeft tips en suggesties omtrent zindelijkheid.  

 Donderdag 01/10  

 Van 19 uur tot 20.30 uur 

 Consultatiebureau Kind & Gezin, Bisschopslaan 5, Beerse 

 Inschrijven niet nodig. Voor meer info karin.janssen@kindengezin.be 

 

Woensdag 14 oktober 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Woensdag 21 oktober 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 21/10 (deze activiteit wordt ook aangeboden op 18/11) 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  
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NOVEMBER 
Woensdag 11 november 2020 – Opvoed-wijzer – 13.00 tot 15.00 uur 

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd makkelijk.  Elke ouder heeft twijfels en vragen.  

Zijn je kinderen tussen 0-12 jaar? Wil je er graag eens over praten? Samen vinden we de weg!  

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 

gesprekken voldoende op weg te helpen.  Elke 2e woensdag van de maand is er een opvoedkundige 

aanwezig van 13u tot 15u in het Huis van het Kind in Beerse (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse).  

 

Je kan vooraf een afspraak plannen door te bellen (0471/70 20 16 ) of te mailen 

(huisvanhetkind@beerse.be) dan houden we een moment voor je vrij. Je kan ook even binnen 

springen, we helpen je dan zo snel mogelijk verder. 

 

Woensdag 18 november 2020 – Babymassage – start om 9.30 uur 

Door een rustgevende massage laat je je kind ontspannen en creëer je een warme band met je baby. 

De beste remedie tegen huiluurtjes, darmkrampjes en slapeloze momenten. 

De activiteit is bedoeld voor kindjes van 1,5 maand tot 6 maanden oud. 

 Woensdag 18/11 

 Telkens om 9.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau 

 

Donderdag 19 november 2020 - Infosessie vaste voeding – 13.30 uur 

De verpleegkundigen van Kind en Gezin geven info over de stap naar vaste voeding. Er worden tips 

gegeven over wanneer starten, wat klaarmaken, hoe enzovoort. Voor ouders van kinderen tot 1 jaar. 

 Donderdag 19/11 

 Telkens om 13.30 uur 

 Locatie: Huis van het Kind (Huize Bastijns, Bisschopslaan 5, Beerse) 

 Inschrijven via de verpleegkundigen in het consultatiebureau of via 078 150 100 

 

Donderdag 26 november 2020 – Kennismaking Kind en Gezin – 18.30 

tot 20.00 uur 

De deuren van het consultatiebureau worden opgezet voor alle toekomstige mama's en papa's. kom 

eens langs en maak er kennis met de werking en verpleegkundigen van Kind en Gezin. 

 Donderdag 26/11 van 18.30 uur tot 20 uur 

 Consultatiebureau Kind & Gezin, Bisschopslaan 5, Beerse 

mailto:huisvanhetkind@beerse.be


 Inschrijven niet nodig.  

 Voor meer info karin.janssen@kindengezin.be 

 

SprUIT speelt 

Ben je benieuwd naar het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in Beerse? De vakantiefolders 

van Berenbende, Sport en Ibo worden vanaf dit jaar gebundeld in de brochure Spruit Speelt!  

Je vindt de folder op www.uitinbeerse.be/jeugd  
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