
 
 

 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – FEBRUARI – MAART 2020  

 

 8 januari van 13.30 - 18 uur: ‘Spel- en ontmoetingsmoment’ 
Samen met je kind(eren) een spel spelen in onze ontmoetingsruimte en genieten van stukje taart. 

 

 13 januari van 16 - 20 uur: avondopening ‘Spelotheek’ 

 

 

 14 januari om 19 uur: wist je datje ‘Protjes en potjes’  

In samenwerking met Kind&Gezin 
Tips bij potjestraining van je peuter. 
 

 21 januari van 19.30 - 21.30 uur: wist je dat ‘Thuis op 2 plaatsen’  

In samenwerking met Viva 
Tips voor gescheiden ouders om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan met aandacht voor 

de kinderen. 

 

 28 januari van 19.30 - 21.30 uur:  ‘Waakzaam zorgen voor je tiener’  

In samenwerking met VCOK 
Deel van 1/4 interactieve ouderbijeenkomsten met tips en inzichten om jongeren (opnieuw) te 

begrenzen. 

 

 4 februari van 19.30 - 21.30 uur:  ‘Waakzaam zorgen voor je tiener’ 

In samenwerking met VCOK 
Deel van 2/4 interactieve ouderbijeenkomsten met tips en inzichten om jongeren (opnieuw) te 

begrenzen. 

 

 10 februari van 16 - 20 uur: avondopening ‘Spelotheek’ 

 

 10 februari van 19 - 20 uur: workshop Ouders in spé (thema nog te bepalen) 

In samenwerking met MOON 

 

 11 februari om 10 uur: wist je datje ‘Hapje voor jou, hapje voor mij’ 

In samenwerking met Kind&Gezin 
Tips over het bereiden van de vaste voeding voor je baby. 

 

 11 februari van 19.30 - 21.30 uur: ‘Waakzaam zorgen voor je tiener’ 

In samenwerking met VCOK 
Deel van 3/4 interactieve ouderbijeenkomsten met tips en inzichten om jongeren (opnieuw) te 

begrenzen. 

 

 15 februari: 1ste sessie: 10 - 11 uur / 2de sessie: 11 - 12 uur 

De Speelkaddee: ‘Beeldend gepeuter’  

In samenwerking met VCOK 
Workshop om samen met je peuter beeldend te knutselen met verschillende materialen. 

 

 

 18 februari van 19.30 - 21.30 uur:  ‘Waakzaam zorgen voor je tiener’ 

In samenwerking met VCOK 
Deel van 4/4 interactieve ouderbijeenkomsten met tips en inzichten om jongeren (opnieuw) te 

begrenzen. 

 



 
 

 7 maart van 13.30 - 16 uur:  ‘Tweedehandsbeurs Gezinsbond’ 
Wij zijn aanwezig voor eventuele vragen. 

Locatie: Zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 9, 9500 Geraardsbergen 

 

 9 maart van 16 - 20 uur : avondopening ‘Spelotheek’ 

 

 9 maart van 19 - 20 uur: workshop Ouders in spé (thema nog te bepalen) 

In samenwerking met MOON 

 

 10 maart van 19.30 - 21.30 uur: lezing ‘Opvoeden tot zelfvertrouwen’  

In samenwerking met de bib. 
Spreker Steven Gielis reikt je 20 manieren aan om de weerbaarheid van je kind(eren) te vergroten. 
Locatie: Koetshuis, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen 
Prijs: € 6 (sociaal tarief €1.50) 
Tickets te koop bij de bib of online op http://bib.geraardsbergen.be/ 

 

 11 maart van 10 - 12 uur: ‘Babymassage’  

In samenwerking met CM 

 

 16 maart  van 19 - 21 uur: wist je dat ‘Mijn eerste fuif, mijn eerste pint’  

In samenwerking met CGG 
Tips om je kind(eren) goed te kunnen voorbereiden op hun eerste fuif op alle vlakken. 

 

 17 maart om 19 uur: wist je datje ‘Ik ben 2 en ik zeg nee’ 

In samenwerking met Kind&Gezin 
Tips om te leren omgaan met je kind in de peuterpuberteit. 

 

 28 maart: 1ste sessie: 9.30 – 10.30 uur / 2de sessie: 10.30 – 11.30 uur 

De Speelkaddee: ‘Schapenwolkjes wit’ 

In samenwerking met Gezinsbond 
Actieve workshop rond het slaapritueel. 
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