
 

Nieuwsbrief voor alle gezinnen in Ekeren 

september 2020 

Inschrijven voor de nieuwsbrief? Klik hier.  

Uitschrijven voor de nieuwsbief? Stuur een mailtje aan 
Huisvanhetkind.Ekeren@antwerpen.be 

 

We blijven open.  Ook aanbod in groep start  - voorzichtig -  op. 

 

De consultaties van Kind en Gezin en de spreekuren blijven doorlopen. 

 

Stel je vraag zonder afspraak 

 Maandag van 13 tot 16 uur 

 Woensdag van 9 tot  12 uur en van 13 tot 16 uur 

Stel je vraag over je baby of peuter zonder afspraak 

 Dinsdag van 9 tot 12 uur 

 

In het najaar start ook opnieuw aanbod in groep. 

 

We volgen altijd de nieuwe richtlijnen voor coronamaatregelen. We nemen de 

nodige voorzorgen, zoals: afstand houden, ontsmetten van handen en 

materialen. Vergeet je mondmasker niet! (voor iedereen ouder dan 12 jaar). 

 

Workshops in Huis van het Kind 

 

De groepen zullen kleiner zijn zodat er voldoende afstand is tussen de bubbels. 

Voor de start krijg je nog een bericht over de voorzorgsmaatregelen bij het deelnemen aan 

de activiteit. 

Alle activiteiten zijn gratis. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNEkTLleyAnqbeLuYzNcnhsWkSsjqXW61YUjFusv2_8M9PeA/viewform?usp=sf_link
mailto:Huisvanhetkind.Ekeren@antwerpen.be


 

Kleuters in Actie 

Samen koken en 
schilderen 

Voor ouders en kleuters 
tussen 3 en 6 jaar 

 

Woensdag 

 23 september 

 21 oktober 

Telkens van 14 tot 16 uur 

Deze activiteiten gaan 
door in 

Jeugdcentrum Rozemaai 
(JES-Gebouw) 

Herman Vosstraat 1 

2180 Ekeren 

Meer info of inschrijven  

Stuur een mail aan 
hvhkstadantwerpen@gezinsbo
nd.be  

Klik hier voor de flyer 

Lieve Lasten 

Leer je baby dragen in een 
draagdoek 

Voor ouders die zwanger 
zijn of net een kindje 
kregen. 

 

Zaterdag 26 september 

10.30 tot 12.30 uur  

 

Meer info of inschrijven  

klik hier of stuur een mail aan 
huisvanhetkind.ekeren@antwe
rpen.be 

Klik hier voor de flyer 

Op het potje 

Help je kind zindelijk 
worden 

Voor ouders met peuters 
tussen 1 en 3 jaar 

 

Woensdag 30 september 

19.15 tot 21.15 uur 

 

Meer info of inschrijven  

klik hier of stuur een mail aan 
huisvanhetkind.ekeren@antwe
rpen.be 

Klik hier voor de flyer 

Veilig online 

Over jongeren en sociale 
media 

Voor ouders met kinderen 
tot 24 jaar 

 

Woensdag 14 oktober  

19.30 tot 21.30 uur 

 

Meer info of inschrijven  

Stuur een mail aan 
hvhkstadantwerpen@gezinsbo
nd.be 

EHbébé 

Leer eerste hulp voor je 
baby 

Voor ouders die zwanger 
zijn of een kindje hebben 
tot 1 jaar oud. 

Zaterdag 16 mei 

10.30 tot 12.30 uur  

 

Meer info of inschrijven  

klik hier of stuur een mail aan 
huisvanhetkind.ekeren@antwe
rpen.be 

Klik hier voor de flyer 
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Slapen 

Help je kind goed slapen 

Voor ouders met kinderen 
tussen 1 en 6 jaar 

 

Dinsdag 27 oktober 

19.15 tot 21.15 uur 

 

Meer info of inschrijven  

klik hier of stuur een mail aan 
huisvanhetkind.ekeren@antwe
rpen.be 

Klik hier voor de flyer 

 

 

Komen Spelen 

 

Je kan weer Komen Spelen! 

Ontdek samen met je kinderen nieuw speelgoed.  

 

Wie?   Ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar 

Wanneer?  Op woensdagnamiddag 

Gratis 

 

Door het coronavirus 

 is het nodig een afspraak te maken. 

 kan er één gezin per keer Komen Spelen.  

 

Een afspraak maken? 

 Bel of WhatsApp op het nummer 03 826 99 26 

 Stuur een Messenger bericht aan de 

facebookpagina van Komen Spelen 

 Stuur een mail aan 

huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be 
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Gloednieuw website ! 

 
 

Neem een kijkje op onze splinternieuwe website 

 https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/ 

 
Bekijk het filmpje en maak kennis met de Huizen van het Kind. 

Je vindt informatie over kinderen in verschillende leeftijden: zwanger, baby, peuter, kleuter, 

lagere school, tieners. 

Je kan aanbod vinden per thema, leeftijd of locatie. 

 

Meer info over Huis van het Kind Ekeren 

Ons volledige aanbod vind je terug op 
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/ 
 
Volg de Huizen van het kind op Facebook: 
https://www.facebook.com/huisvanhetkindantwerpen/  

 

Moretuslei 64 | 2180 Antwerpen 

Tot snel!   

Disclaimer – Huis van het Kind Ekeren neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw 
inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze 
werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, 
de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 
huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be . U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op https://www.antwerpen.be/  
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