
NAJAAR 2019
HUIS VAN HET KIND EKEREN
Beste,
Hopelijk zijn jullie goed gestart,  wij  wensen jullie alvast een fijn en leerrijk schooljaar!
Bij deze willen wij jullie graag informeren over de komende workshops voor ouders  in het 
Huis van het Kind Ekeren dit najaar!

Hopelijk tot snel!

Huis van het Kind Ekeren
Moretuslei 64, 2180 Ekeren

huisvanhetkindekeren@antwerpen.be
www.antwerpen.be/huisvanhetkind



Week van de geestelijke
gezondheid

Naar een sterk en veerkrachtig gezin!
WAT? Gratis workshops over geestelijke 
gezondheid van kinderen, jongeren en 
volwassenen.
WIE? Voor iedereen
WANNEER? 1, 2, 8, 9 oktober 2019
INFO  Huis van het Kind Ekeren
huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be
klik hier om naar de website te gaan.
Verschillende workshops.. 

Di 1/10 – 18:30 – 19:30       Werk & Welzijn
Di 1/10 – 20:00 – 21:00       Mindfull opvoeden in drukke tijden, kan dat? 
Wo 2/10 – 18:30 – 19:30     Ik ben 9 
Wo 2/10 – 20:00 – 21:00     Van traumatische naar gewone herinneringen 
Di 8/10 – 18:30 – 19:30       Ook ‘drukke’ kinderen worden groot 
Di 8/10 – 20:00 – 21:00       Talent en veerkracht van je kind versterken 
Wo 9/10 – 18:30 – 19:30     Een puber met autisme in huis? 

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/welzijn-en-gezondheid-2/10-daagse-geestelijke-gezondheid
mailto:huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be


Babbels voor ouders van
tieners

Wissel tips & ervaringen uit!
WAT?  Gratis workshop: over onderhandelen en 
tot goede afspraken komen en grenzen.
WIE? Ouders van tieners
WANNEER? Donderdag 3 oktober 2019, van 20
tot 22 uur. 
INFO & INSCHRIJVEN?
Huis van het Kind Ekeren
Tel: 0471 51 39 76
klik hier voor de link naar de website! 
huisvanhetkindekeren@antwerpen.be

Kleurrijk gezond
Samen leren over gezond eten en

bewegen
WAT? Gratis workshop: “Een gezonde 
levensstijl’:  hoe kan je gezond  eten en hoe kan 
je dat thuis doen?
WIE? Iedereen welkom! 
WANNEER? Dinsdag 22 oktober 2019
INFO & INSCHRIJVEN?
Huis van het Kind Ekeren
Tel: 0471 51 39 76
klik hier voor de link naar de website! 
huisvanhetkindekeren@antwerpen.be

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind/workshops/3-okt-tienerbabbels-in-ekeren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind/workshops/kleurrijk-gezond-samen-leren-over-gezond-eten-en-bewegen


0010-stress
Leer opvoedingsstress beter te

beheersen
WAT? Gratis training van 4 lessen
WIE? Voor mama’s van tieners (10-25 jaar)
WANNEER? dinsdag 5, 12, 19 en 26 november
2019 – 19 tot 21 uur
INFO & INSCHRIJVEN?
Tel: 0475 756 121 
Klik hier voor de link naar de website!
info.vormingen@kwadraat.b  e  

Positief opvoeden
Samen zoeken naar tips & advies

WAT? Gratis workshop: samen met andere 
ouders en de opvoedingsconsulente wisselen we 
tips en advies uit en praten we over opvoeden.
WIE? Iedereen welkom! 
WANNEER?  15 en 22 oktober 2019 
INFO & INSCHRIJVEN?
Huis van het Kind Ekeren
Tel: 0476 78 26 89
klik hier voor de link naar de website! 
huisvanhetkindekeren@antwerpen.be

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind/workshops/positief-opvoeden
mailto:info.vormingen@kwadraat.be
mailto:info.vormingen@kwadraat.be
https://www.kwadraatantwerpen.be/kwadraat/kalender/reeksen/oo10-stress-2019-11-05-huis-van-het-kind-ekeren


VEILIG ONLINE!
Over jongeren en sociale media!

WAT? Gratis workshop: over ‘jongeren op het 
internet’ en ‘privacy’
WIE? Ouders van kinderen tem 24 jaar
WANNEER? Woensdag 11 december, van 
19u30 tot 21u30.
INFO & INSCHRIJVEN?
Huis van het Kind Ekeren
Tel: 0499 88 75 44
klik hier voor de link naar de website! 
hvhkstadantwerpen@gezinsbond.be

Spreekuur
Opvoeden & Opgroeien

Persoonlijk adviesgesprek
WAT? Gratis, anoniem en op afspraak. Je kan 
hier terecht met al je vragen over opvoeden en 
opgroeien.
WIE? Iedereen met vragen over opvoeden en 
opgroeien
INFO  Huis van het Kind Ekeren
Tel: 0476 78 26 89
katrien.deckx@cawantwerpen.be

https://www.veiligonline.be/vormingsavond/huis-van-het-kind-ekeren-moretuslei-64-2180-antwerpen

