
Brasschaat     Hoogstraten     Zoersel

Opvoedingspunten Baarle-Hertog, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Malle, Merksplas, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Stabroek, 

Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven

vormingsaanbod voorjaar 2022



De opvoedingswinkels van Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen waar je
terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren.
Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wilt het graag zo goed doen. En daar
kunnen we jou bij helpen!

Onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim en onze opvoedings-
winkels zijn erkend door Kind en Gezin.

Wat is een opvoedingswinkel?
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De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. We
zoeken samen naar een aanpak op maat. 
 
De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren binnen-
lopen, vrijblijvend, gratis en anoniem. Heb je liever een discreet gesprek, dan maak
je gewoon een afspraak. Je kan ons ook bellen voor advies of online vragen stellen. 
 
Ook met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-,
emotionele of ontwikkelingsstoornis kan je bij ons terecht voor  informatie, consult,
training of ondersteuning.

Hoe werken wij? 

Medewerkers van de opvoedingswinkels komen naar heel wat gemeenten in de
regio. Dat kan op vaste momenten zijn of op afspraak, afhankelijk van de regeling
die wij hiervoor met de gemeenten hebben.

Wat is een opvoedingspunt?

Naast dit individueel aanbod, organiseren wij ook lezingen, vormingen en ouder-
groepen. In dit boekje vind je ons aanbod voor voorjaar 2022.

Vormingsaanbod

de websites www.opvoedingswinkelbrasschaat.be  en  www.olo.be
de Facebookpagina 'opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten'

Meer informatie vind je op:



Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij om
vooraf in te schrijven. 
Dit kan vanaf 10/01/2022 via mail naar inschrijven@olo.be met vermelding van je
naam, e-mailadres en telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05 of 03/270 06 73. 

Inschrijven: waarom en hoe? 
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Overzicht aanbod
Broechem-Ranst

24/02/2022 Gebruik je verstand verstandig Kalmthout

08/03/2022 Opvoeden van hooggevoelige kinderen Essen

09/03/2022 Help, ik verveel mij! Zandhoven

15/03/2022 Hoe als (jonge) ouders je relatie gezond houden Rijkevorsel

17/03/2022 Faalangst en perfectionisme Wuustwezel

21/03/2022 Jongerenveerkracht, lijden of leiden? Malle

23/03/2022 Blij met mij!

30/03/2022 Gamen, meer dan maar een spel? Hoogstraten

25/04/2022 Pubers praten niet, ze luisteren ook niet (online) Kapellen

27/04/2022 Als leren pijn doet Zoersel

04/05/2022 Ben ik dan een slechte mama? Brecht

16/05/2022 Slaap bij kinderen van 0-5 jaar Schoten

18/05/2022 Zo krijg je een zelfzekere tiener Wijnegem

Schilde

19/05/2022 Mediawijs opvoeden Merksplas

31/03/2022 Oorzaken, preventie en aanpak van moeilijke etertjes Stabroek

21/04/2022 Het construct van de wildernis, over AHDH Brasschaat

10/02/2022 Seksuele weerbaarheid



Begeleiding: Jürgen Peeters, de onderstroom 
Locatie: Polyvalente zaal Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, Broechem-Ranst
Inschrijven:  zie pagina 3

Hoe begeleid ik als ouder het best mijn kind bij zijn/haar huiswerk? 
Klinken 1 of meer van volgende zinnen bekend in uw oren? 
·Wat is het verschil tussen oefenen en leren, en is overhoren een goed idee? 
·Ik wil dat mijn kind zijn les kent en zelfstandig kan werken. 
·Hoe motiveer ik mijn kind? 
Dan is deze infoavond zeker iets voor u! 
Een antwoord op de meest voorkomende 
vragen inclusief uitleg over zelfsturing van
 kinderen/jongeren en een introductie in 
de aanbevolen studietechnieken! 

Begeleiding: Marina De Roover, studiecoach - logopediste
Locatie: Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, Kalmthout
Inschrijven: zie pagina 3

Kinderen kunnen ons soms onverwacht laten blozen met de vragen die ze stellen
met betrekking tot seksualiteit. Van een eerder onderdrukkende 'schuld &
schaamte' moraal zijn we geëvolueerd naar een ietwat losgeslagen 'alles-moet-
kunnen' moraal. Beide uitersten hebben zo hun risico's. Op deze avond zal
Jürgen Peeters ons een aantal wegwijzers tonen in de seksuele jungle waarin we
leven. We kijken naar wat helpend is voor kinderen om zich te kunnen
ontwikkelen tot seksueel gezonde volwassenen. Naast een kort overzicht van de
verschillende ontwikkelingsfasen van seksualiteit zal er ook ingegaan worden op
meerdere thema's m.b.t. seksualitieit.

Seksuele weerbaarheid

4

donderdag 10 februari  om 20u

 Gebruik je verstand verstandig
donderdag 24 februari om 20u



Hooggevoelige kinderen ervaren en verwerken prikkels anders, intenser. Als ouder of
opvoeder is het niet altijd even vanzelfsprekend om deze kinderen hierin te
ondersteunen of te begrijpen wat er nu juist aan de hand is. 

Begeleiding: Els De Wit, Talenvol. Zij en haar team begeleiden uitzonderlijk 
                            hoogbegaafde  kinderen en jongeren in groep of individueel
Locatie: LDC 't Gasthuis, Nollekensstraat 5, Essen
Inschrijven: zie pagina 3

Begeleiding: Suzanne Verkuijl , Speelmakers
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
Inschrijven: zie pagina 3

   Opvoeden van hooggevoelige kinderen 
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dinsdag 8 maart om 20u

In het vrije spel van onze kinderen zit de grote ‘magie’. Ze ontdekken er zichzelf,
anderen en de hele wereld. Ze verleggen hun grenzen, experimenteren, komen
zichzelf soms tegen, groeien en bloeien.
Maar kan dat nog in 2021? Kunnen kinderen nog vrijuit spelen thuis en in hun
buurt, mogen ze in plassen springen of een grote put graven in de tuin? Hebben
ze nog échte vrije tijd om helemaal hun ding te doen? Om helemaal kind te zijn?
Dat bepalen wij als volwassenen. Soms bewust, vaak onbewust. Verruim je
speelervaring en leer hoe je ook met simpele materialen kinderen kan prikkelen -
binnen en buiten. Het wordt een boeiende en inspirerende avond, met blijvende
speelse impact! 

Help, Ik verveel mij
woensdag 9 maart om 20u

In deze sessie geeft Els De Wit een theoretisch kader over
hooggevoeligheid en over de verwerking van deze prikkels.
Vervolgens kijken we hoe je als ouder of opvoeder hiermee
kan omgaan. Tijdens de sessie krijg je ook ruim voldoende
de tijd om je vragen te stellen. 



Begeleiding: Liesbet Lippens, psychotherapeute & relatietherapeute
Locatie: Huis van het Kind, zaal Forsela, Hoogstraatsesteenweg 19, Rijkevorsel
Inschrijven: zie pagina 3

Je hoort, leest veel over opvoeden en goed genoeg ouderschap. Maar waar blijven
jullie als koppel als er kinderen in huis zijn? 
Tijdens deze voordracht wil ik jullie informatie geven over liefdesrelaties en hoe
deze evolueren bij de komst van kinderen en opgroeiende kinderen. 
Maar vooral gaan we samen de liefde bekijken door een EFT-bril: relaties
uitgelegd vanuit de hechtingstheorie. Wat gebeurt er met jullie als koppel als
jullie elkaar (even) niet vinden. En vooral hoe kunnen jullie terug veilig verbinden
met elkaar, elkaar terugvinden als jullie (even) onder druk staan. 
Een veilige haven zijn voor onze kinderen én in de armen van onze partner, daar
worden wij immers allen betere en gelukkigere mensen van. 

 Hoe als (jonge) ouders je relatie gezond houden?
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dinsdag 15 maart om 20u

Begeleiding: Ann Daenekindt, Pendula
Locatie: GC Blommaert (gelijkvloers), Gemeentepark 22, Wuustwezel
Inschrijven: zie pagina 3

“Iedereen heeft last van angst om te falen maar niet iedereen heeft faalangst”.
Een van de voornaamste uitingsvormen van perfectionisme bij jonge kinderen en
adolescenten is faalangst. Sommige kinderen verkrampen, anderen raken in
paniek of worden ziek. Buikpijn is de meest voorkomende klacht die wordt
veroorzaakt door faalangst. Kinderen leggen vaak de lat voor zichzelf zeer hoog. 
Tijdig erkende faalangst en een goede begeleiding kunnen zeer veel problematiek
voorkomen. Stel ook je eigen perfectionisme als ouder in vraag. Praat erover met
je kind. Ontspan in de natuur. Indien er vanuit jouw kind geen oplossing komt,
zoek je best hulp.
Benieuwd naar meer tips en welke hulp er bestaat? Welkom op deze lezing!

 Faalangst en perfectionisme
donderdag 17 maart om 20u



Steeds meer zien we zowel in de maatschappij alsook in de wetenschap dat
psychische kwetsbaarheid zich soms al vroeg in het leven laat merken. 
Hoe meten we deze kwetsbaarheid bij jongeren? 
Is iedereen even kwetsbaar? 
Wat is mentale veerkracht en hoe helpt dit tegen stress? Wat zijn de resultaten bij
Vlaamse scholieren indien we deze gaan meten met de nieuwe
Jongerenveerkrachtschaal?
Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden en door de vele
mediabomen het bos weer beginnen te zien. 

Begeleiding: Michael Portzky, klinisch psycholoog
Locatie: Huis van het Kind, Lierselei 17, Malle
Inschrijven: zie pagina 3

Gevoelens herkennen, benoemen, er laten zijn, een vorm geven.
 Kijken achter het gedrag van het kind.
 De kracht van de kring: door wie wordt het kind mee ondersteund?
 Talentgericht kijken naar kinderen: waar haalt het kind zijn energie
vandaan? 

Wat helpt om kinderen blij met zichzelf te laten zijn? Hoe kan een kind zich in de
klas, thuis, bij een hobby, op vakantie ‘wel in zijn vel’ voelen? 
We bespreken de 4 pijlers van ‘blij met mij’: 

 Deze lezing is vooral gericht naar lagere schoolkinderen.

Begeleiding: Ann Daenekindt, Pendula
Locatie: GC Werf 44, zaal Expo, Schoolstraat 44, Schilde
Inschrijven: zie pagina 3

 Jongerenveerkracht, het verschil tussen lijden en leiden.

7

maandag 21 maart om 20u

Blij met mij!
woensdag 23 maart om 20u



Begeleiding: Matthias Dewilde, oprichter van GameChangers
Locatie: zaal De Welgezinde, stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten
Inschrijven: zie pagina 3

Tijdens deze vorming praat Vicky De Beule over de oorsprong van en aanpak bij
moeilijk eetgedrag. Naast wetenschappelijke achtergrond geeft ze effectieve
voedingsstrategieën en  praktische tips, zodat jij thuis meteen aan de slag kan! 
Ook het spel ‘de Proeftoren’ wordt getoond en toegelicht.

Begeleiding: Vicky De Beule, diëtiste, gespecialiseerd in moeilijke eters
Locatie: Aula Basisschool De Rekke, E. De Beukelaerlaan 2 (ingang Kerkstraat), Stabroek
Inschrijven: zie pagina 3

Is je kind ook verzot op allerlei videospelletjes? Kunnen ze er moeilijk mee
stoppen? Je bent niet alleen. Heel wat jongeren spenderen vele uren in de
virtuele wereld van videospelletjes. Voor een deel is gamen echter
problematisch. School, sociale contacten en gezondheid gaan achteruit terwijl ze
alsmaar meer tijd besteden achter het scherm. Ze verliezen andere interesses en
worden snel agressief. Hoe pak je dit aan als ouder? Wat zijn goede afspraken
over game- en schermtijd? Vanaf wanneer spreken we van een gameverslaving? 
Spreker Matthias Dewilde, auteur van het boek ‘Game over’ en oprichter van
GameChangers, was ooit zelf jarenlang gameverslaafd. Ondertussen heeft hij
met zijn lezingen en begeleidingen al meer dan 25.000 gezinnen geïnspireerd
naar een evenwichtig game- en schermgebruik. 

Gamen, meer dan een spel?
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woensdag 30 maart om 20u

 Oorzaken, preventie en aanpak van moeilijke etertjes
donderdag 31 maart om 20u



Begeleiding: Ilja Van Peel, stafmedewerker en vormingscoördinator bij Tele-Onthaal
Locatie: zaal Born, Azalealaan 1, Brasschaat
Inschrijven: zie pagina 3

Wat is ADHD nu echt? De belevingswereld van een ADHD'er is een wildernis met
beperkingen maar ook prachtige eigenschappen. Deze lezing steunt op
wetenschap en ervaring. De spreker heeft zelf ADHD en is hulpverlener.
Vooroordelen, oorzaken, diagnostiek, aanpak en medicatie komen aan bod in een
scherp, herkenbaar maar hoopvol beeld. De lezing behandelt zowel ADHD als
ADD.  Op deze ongewone reis door de wildernis leren we begrijpen waarom ADHD
veel complexer is dan drukdoenerij. De hele lezing bouwt voort op de
wildernismetafoor, zodat ADHD begrepen en gevoeld kan worden. Het neemt de
luisteraar mee, midden de ervaring in.

 Het construct van de wildernis. Over AHDH bij kinderen   
 en  volwassenen. 
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donderdag 21 april om 20u

Begeleiding: Carina Thomis, communicatieconsultant en -coach
Locatie: online i.s.m. Huis van het Kind Kapellen
Inschrijven: zie pagina 3

Pubers, … met ze praten is niet altijd evident. 
Soms krijg je als ouder/opvoeder enkel maar korte reacties als ‘ja’, ‘nee’, ‘duh’,
‘saai’ en ‘boeie!’  Hoe zorg je er dan voor dat je wel een gesprek kunt voeren met je
puber? Hoe krijg je wel beeld en uitleg over wat er zoal omgaat in jouw kind?
In deze vorming gaan we samen op zoek naar wat er wel werkt in gesprekken met
pubers. Vervolgens gaan we aan de slag met 10 tips om dag na dag meer en beter
met elkaar om te gaan en meer samenwerking en respect te krijgen.
Aan het einde van de vorming kies je jouw persoonlijke uitdaging met concrete
tips die jij de komende periode wenst aan te pakken.

 Pubers praten niet, ze luisteren ook niet.
maandag 25 april om 20u



Begeleiding: Professor Pol Ghèsquiere (gezins- & orhtopedagogiek - KU Leuven)
Locatie: kapel gemeentehuis, Handelslei 167, Zoersel
Inschrijven: zie pagina 3

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen
slagen er soms niet in vlot te leren lezen of rekenen.
Als leren pijn doet, laat zich dat ook thuis voelen. Het kind kan zich thuis of op
school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijtraken en zelfs druk of
onhandelbaar, worden. Waar moeten ouders met hun vragen terecht als anderen
hen overbezorgd noemen? Hoe kunnen ze vertrouwen hebben in de leerkrachten
en begeleiders van hun kinderen.
Deze lezing biedt antwoorden op deze vragen, geeft advies bij het opvoeden van
kinderen met leerstoornissen en helpt bij het zoeken naar aangepaste hulp. Ook
geeft de lezing leerkrachten inzicht in wat het voor een gezin betekent als een van
de kinderen met leerstoornissen worstelt.

 Als leren pijn doet.
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woensdag 27 april om 20u

Begeleiding: Patsy Kerkhofs, Attitude en Mindset
Locatie: GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht
Inschrijven:  zie pagina 3

Samen met haar man en twee guitige dochters lijkt Patsy een doorsnee leven te
leiden. Haar kinderen zijn grappig, sociaal, hulpvaardig en beleefd. Maar op een
dag keert het tij.
Wat ze ook doet, thuis en op school loopt het alsmaar vaker mis.
Haar gezin wordt overspoeld door een golf van emoties, een gamma aan
hulpverleners en een waslijst aan diagnoses.
'Ben ik dan een slechte mama?' is een persoonlijk verhaal dat voor veel mama’s
en papa’s erg herkenbaar zal klinken.
In jullie gezelschap vertelt ze over de moeilijke jaren die ze zijn door gesparteld.
En vooral hoe ze dat gedaan hebben. Een lezing hoeft geen éénrichtingsverkeer
te zijn. Interactief en inspirerend? Een gezellig onderonsje? Graag! 

 Ben ik dan een slechte mama?
woensdag 4 mei om 20u



Begeleiding: Florence Kerckhove, kinderslaapcoach bij Snuggles & Dreams
Locatie: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
Inschrijven: zie pagina 3

Al van voor dat je mama of papa wordt, weet je dat het slaaptekort erbij hoort. Het
is pas echt na een aantal maanden dat dat slaaptekort en die nachtelijke
onderbrekingen doorwegen.
In deze vorming rond slaap bij kinderen van 0 tot 5 jaar krijg je handvaten om je
baby van aan de start een goede slaapbasis te bieden, maar ook hoe om te gaan
met slaapproblemen bij peuters en kleuters. We hebben het onder andere over
hoe je je kindje op elke leeftijd zelfstandig kan leren in slaap vallen, wakkertijden
en dutjes, het gebruik van een slaapwekker, de overgang naar een “groot bed” en
vroege vogels.

Slaap bij kinderen 0-5 jaar.
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maandag 16 mei om 20u

Begeleiding: Ils Vermeiren, eetpsycholoog
Locatie: GC 't Gasthuis, theaterzaal, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
Inschrijven: zie pagina 3, De plaatsen zijn beperkt (max. 20 deelnemers) opdat er              
                          voldoende ruimte is voor persoonlijke interactie en vragen

‘Hoort dit gedrag bij de leeftijd of moet ik mij zorgen maken?’, vragen ouders van
tieners zich wel eens af. Jongeren ontwikkelen een eigen identiteit in de
tienerjaren. Zowel jongens als voor meisjes hebben de neiging om in deze fase te
gaan focussen op hun lichaam. Wat anderen van hen denken, hoe ze eruitzien en
vaak ook wat ze wel of niet eten wordt belangrijk. Maar wat is nu ‘normaal’ gedrag
en wat niet? 
Tijdens deze vorming legt Ils Vermeiren (eetspsycholoog) uit wat er speelt bij
tieners en wat je als ouder kan doen om je tiener door deze fase te begeleiden. Ze
geeft concrete tips over hoe je een positief zelfbeeld en evenwichtig eetgedrag
kan stimuleren. 

 Zo krijg je een zelfzekere tiener
woensdag 18 mei om 20u



Begeleiding: LINC-vzw is een non-profit organisatie die de samenleving wil versterken via
de verbindende en emanciperende kracht van (digi)TAAL
Locatie: GC De MARc/kT (lokaal 1), Markt 1, Merksplas
Inschrijven: zie pagina 3

Welke wegen kinderen online verkennen, is en blijft voor vele volwassenen een
raadsel. Ouders, grootouders, opvoeders en al wie met kinderen werkt, denkt
dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd
bewust van de rol die zij zelf (kunnen) spelen in het leren omgaan met die
digitale wereld. Kinderen zijn vaak onzeker. Ze hebben veel vragen over
onderwerpen als schermtijd, sociale media, games, privacy …
 
Mediawijs opvoeden is een interactieve en inspirerende sessie over
mediagebruik bij kinderen. Je wordt gewapend met kennis over mediawijze
thema's en krijgt tips over goede praktijken. LINC-vzw vertrekt vanuit een
positieve kijk op media en opvoeding, rekening houdend met de risico's.

 Mediawijs opvoeden
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donderdag 19 mei om 20u



Vanuit de opvoedingswinkels Brasschaat, Zoersel en Hoogstraten bieden
we op regelmatige basis verschillende oudergroepen aan. Dit zijn reeksen
van 4 à 5 avonden waarin we met dezelfde groep ouders samenkomen
rond een bepaald thema. Er is telkens een theoretisch gedeelte, waarin we
heel wat info en handvaten aanreiken, maar er is ook ruimte voor
uitwisseling tussen deelnemers onderling.

We bieden momenteel 5 oudergroepen aan die regelmatig georganiseerd
worden. Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op via
inschrijven@olo.be of bel naar 03/633 99 05 of 03/270 06 73. Vermeld
steeds je naam, mailadres, telefoonnummer en het aantal personen. We
gebruiken je gegevens enkel om info door te geven over het aanbod
waarvoor je je inschreef en eventueel voor een korte evaluatie achteraf.

Meer info op www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod

Speelgoed dat door de kamer vliegt, ruziënde broers en zussen, kleuters die weer
uit bed komen als ze al lang aan het slapen moeten zijn, pubers die niet op tijd
thuis zijn,… Het hoort erbij... in elk gezin. Vaak wordt er geroepen, gedreigd,
gepreekt of gestraft. Dit zorgt dan vaak voor heel wat spanningen. Maar het kan
ook anders! In deze oudergroep leer je op een andere manier naar je kinderen
kijken en luisteren. We bieden methodieken aan om je kinderen grenzen te geven
op een respectvolle en verbindende manier.
Deze oudergroep is gebaseerd op de principes van How2talk2kids en
democratisch opvoeden.

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - Opvoedingswinkel
Voor wie: ouders van kinderen van 3-14 jaar
Kostprijs: gratis
Capaciteit: max. 10 personen
Locatie: Opvoedingswinkel Zoersel, Handelslei 230

GROEPSAANBOD
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Verbindend ouderschap - opvoeders anders bekeken
woensdagvoormiddag 16/2, 23/2, 16/3 en 23/3 van 9u30 tot 11u30

mailto:inschrijven@olo.be
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod


maandagavond 25/4, 2/5, 9/5 en dinsdagavond 17/5 van 19u30 tot 21u30
Weet jij soms ook niet meer hoe het aan te pakken met je puberzoon of -
dochter? Dan is de “ouderbijeenkomst waakzaam zorgen voor tieners”
misschien iets voor jou. Hoe kan je waakzame zorg of nieuwe autoriteit
(gebaseerd op de principes van Haim Omer) bruikbaar maken voor het
dagelijks opvoeden van pubers? Met deze vorming richten we ons tot ouders
die onzekerheden, vragen en spanningen ervaren in het dagelijks opvoeden
van hun pubers van 10 tot 14 jaar.
Via uitwisseling met andere ouders willen we elke deelnemer in de eerste
plaats ondersteunen om zijn of haar eigen opvoedingstaal- en bril te
verruimen. Zo zetten we in op preventie van conflicten en stimulatie van open
en verbindend gezag.

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - Opvoedingswinkel
Voor wie: ouders van pubers van 10-14 jaar
Kostprijs: gratis
Capaciteit: max. 10 personen
Locatie: Opvoedingswinkel Zoersel, Huis van het Kind, Handelslei 230

  Zet mij even op pauze! - Oudergroep rond AD(H)D
maandagavond 14/3, 28/3, 25/4, 9/5 en 23/5 van 19u30 tot 22u00
Een kind met AD(H)D opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden is
vaak onvoldoende: er is nood aan een 'bijzondere' aanpak. Wetenschappelijk
onderzoek wijst uit dat oudertraining rond AD(H)D vaak meer resultaat
oplevert dan therapeutische interventies op school of individuele therapie. Je
kan als ouder heel wat positiefs bereiken! In deze reeks van 5 avonden gaan we
met jou op weg om meer greep te krijgen op de opvoeding van je kind. Er wordt  
achtergrondinformatie gegeven rond AD(H)D en de bijhorende handvaten. We
hebben het o.a. over structuur, zelfbeeld, positieve communicatie, omgaan met
'lastig' gedrag... 

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - RTH
Voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D
Kostprijs: 50 euro per gezin (max. 2 personen) - inclusief werkmateriaal
Capaciteit: max. 15 personen
Locatie: Brasschaat, info locatie volgt per mail, hangt af van corona-situatie

 Waakzaam zorgen voor tieners
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woensdagvoormiddag 27/4, 4/5, 11/5 en 18/5 van 9u30 tot 11u30
Autisme komt voor in alle maten en vormen. Niet voor niets spreekt men van
Autisme Spectrum Stoornis, waarbij het woordje spectrum aangeeft hoe
verschillend het tot uiting kan komen. 
In deze oudergroep proberen we zicht te krijgen op de verschillende facetten
van autisme. We bekijken hoe autisme eruitziet aan de buitenkant, maar ook
wat er binnenin gebeurt. Zo gaan we samen op zoek naar wat lastig is voor jouw
kind, waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je hier mee om kan gaan. We
reiken handvaten en hulpmiddelen aan waar je verder mee aan de slag kan
gaan. 

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - RTH
Voor wie: ouders van kinderen met ASS
Kostprijs: 50 euro per gezin (max. 2 personen)  - inclusief werkmateriaal
Capaciteit: max. 15 personen
Locatie: Brasschaat, info locatie volgt per mail, hangt af van corona-situatie

 Autisme binnenstebuiten - Oudergroep rond autisme

IN SAMENWERKING MET...
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CONTACT
OPVOEDINGSWINKEL BRASSCHAAT
Bredabaan 943 (Maria-ter-Heide)
03/270 06 70
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be
Elke werkdag van 9u tot 12u of op afspraak
 

OPVOEDINGSPUNT ESSEN
Gemeentehuis, Heuvelplein 23
0492/73 33 93 of opvoeding@essen.be
op afspraak
 
OPVOEDINGSPUNT KALMTHOUT 
Dorpsstraat 3
0490/56 47 75 of opvoeding@kalmthout.be
op afspraak
              
OPVOEDINGSPUNT KAPELLEN 
Huis van het Kind, Antwerpsesteenweg 130
0491/34 57 99 of opvoeding@kapellen.be
op afspraak
 
OPVOEDINGSPUNT SCHOTEN
Huis van het Kind, Sint Cordulaplein 1-2
0491/34 57 99 of opvoeding@schoten.be
oneven weken op do. van 17u - 19u (voor 
actuele data check de website) of op afspraak
 
OPVOEDINGSPUNT STABROEK
Kerkstraat 37 (Hoevenen)
0492/73 33 93 of opvoeding@stabroek.be
Even weken  op maandag van 16u - 19u (voor 
actuele data check de website) of op afspraak 
 
OPVOEDINGSPUNT WUUSTWEZEL
Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6A
0490/56 47 75 of opvoeding@wuustwezel.be
op afspraak

OPVOEDINGSWINKEL HOOGSTRATEN
Gelmelstraat 81, Hoogstraten
03/633 98 95
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT BAARLE -HERTOG
Gemeentehuis, Parallelweg 1 , Baarle-Hertog
0474 41 49 91 of via het digitaal loket van de gemeente
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT MALLE
Huis van het Kind, Lierselei 17
0474/41 49 91 of opvoeding@malle.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT MERKSPLAS
Huis van het Kind, Pastorijstraat 7
0493/31 01 55 of opvoedingspunt@merksplas.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT RIJKEVORSEL
Huis van het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19
0493/31 01 55 of opvoeding@rijkevorsel.be
op afspraak

OPVOEDINGSWINKEL ZOERSEL
Huis van het Kind, Handelslei 230
03/633 98 98 of opvoeding@zoersel.be
www.opvoedingswinkelzoersel.be
Elke werkdag open van 9u tot 12u of op afspraak
 

OPVOEDINGSPUNT BRECHT
Welzijnscampus, Gasthuisstraat 11
03/633 98 98 of opvoedingspunt@brecht.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT RANST
Huis van het Kind, Doggenhoutstraat 4, Ranst
03/633 98 98 of opvoeding@ranst.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT SCHILDE
't Parkske, Eugeen Dierickxlaan 24
03/633 98 98 of opvoeding@schilde.be
op afspraak

OPVOEDINGSPUNT WIJNEGEM
Burelen Sociaal huis, Koolsveldlaan 94, Wijnegem
03/633 98 98 of opvoeding@wijnegem.be
op afspraak
 
OPVOEDINGSPUNT ZANDHOVEN
Huis van het Kind, Schriekweg 3
0492/73 36 78 of opvoeding@zandhoven.be
op afspraak
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