
Brasschaat     Hoogstraten     Zoersel

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

Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven

vormingsaanbod voorjaar 2023 



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 aan het beroepsgeheim en onze opvoedings-
winkels zijn erkend door Kind en Gezin.

Wat is een opvoedingswinkel?

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.  Je kan
individuele ondersteuning krijgen, een training volgend of 1 consult inplannen.

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 het voorjaar 2023.

Vormingsaanbod

de website www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 
de Facebookpagina 'opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten'

Meer informatie vind je op:
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OO10 - Stress voor ouders Wijnegem

02/02/23 De eerste 1000 dagen Rijkevorsel

07/02/23 Leren studeren en motiveren Schilde

08/02/23 Positief denken Brasschaat

01/03/23 Weerbaarheid Zandhoven

13/03/23 Kinderen rouwen ook Hoogstraten

14/03/23 Een eigen willetje Stabroek

16/03/23 Alleen maar druk of ADHD?

28/03/23 Als kleine kinderen groot worden Kalmthout

26/04/23 Alles over het potje Essen

08/05/23 Oma en Opa zonder stress Kapellen

09/05/23 Nieuwe autoriteit: het stellen van grenzen Brecht

16/05/23 Avontuurlijk spelen Merksplas

16/05/23 Let's talk about sex! Malle

Wuustwezel

24/05/23 Digipeuters en -kleuters Zoersel

16/01/23

18/04/23 Respectvol opvoeden (online lezing) Schoten

19/04/23 Hoogbegaafdheid Ranst

Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij om
vooraf in te schrijven en zeker te annuleren wanneer u toch niet kan.
Dit kan vanaf 01/01/2023 via mail naar inschrijven@olo-rotonde.be
met vermelding van je naam, en telefoonnummer of bellen naar  03/270 06 73. 

Inschrijven: waarom en hoe? 

Overzicht aanbod
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OO 10- Stress staat voor opvoedingsondersteuning voor tieners. Een tiener
opvoeden is niet altijd makkelijk. Het geduld van ouders wordt meer dan ooit op
de proef gesteld. Soms is praten met een tiener moeilijk. Als ouder kan je de
controle wel eens verliezen. Daarom is er OO10-Stress.
We doen actieve oefeningen die helpen om stress beter te beheersen. We
werken met ouders aan zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en
daadkracht. 
Voor mama’s en papa’s met minimaal één tiener in huis. De reeks bestaat uit 5
lessen van 2 uur die elkaar opvolgen. Het is daarom belangrijk om bij elke
training aanwezig te zijn. 

Begeleiding: CAW
Locatie: Zaal 'de Schuur', GC Het Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
Inschrijven: zie pagina 3

maandag 16, 23 en 30 januari en 6 en 13 februari om 19u30

Begeleiding: Veerle Decorte, expertisecentrum Kraamvogel 
Locatie: Huis van het Kind, zaal Forsela, Hoogstraatsesteenweg 19, Rijkevorsel
Inschrijven:  zie pagina 3

Steeds meer onderzoek toont het belang van de eerste 1000 dagen aan. 
Wat betekent dat juist? 
En wanneer is het dan “goed genoeg”? 
Welke invloed heeft social media hier op ons als ouder? 
Ervaar ik als ouder daarvoor extra druk?
Zijn we wel of geen goede ouder als ons kind naar de kinderopvang gaat? 
Mag ik ook kiezen om langer thuis te blijven bij mijn kind?
 “It takes a village to raise a child” zeggen ze wel eens, maar hoe ziet mijn netwerk
eruit en hoe schakel ik mijn netwerk in? 
In deze vorming gaan we samen het gesprek aan en zoeken we naar wat dienend
is. 

donderdag 2 februari om 19u30

 OO10 - Stress voor ouders.

 De eerste 1000 dagen.
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Mijn kind weet niet hoe te studeren? 
Wat als het misgaat op school? 
Omgaan met stress en faalangst! 
Hoe begeleid ik mijn kind doorheen zijn schoolloopbaan? 
Ruth Vercauteren van Coach2Study is studie-en 
motivatiecoach met jarenlange ervaring in het onderwijs. 
Zij geeft een boeiende uiteenzetting vol praktische tips waar ouders en hun
schoolgaande kinderen thuis mee aan de slag kunnen. 

Begeleiding: Ruth Vercauteren, Coach 2 Study
Locatie: GC Werf 44, zaal Expo, Schoolstraat 44, Schilde
Inschrijven: zie pagina 3

dinsdag 7 februari om 20u00

Begeleiding: Little Welp 
Locatie: Basisschool GIBO Mariaburg, Annadreef 1, Brasschaat
Inschrijven:  zie pagina 3

Onderzoek toont aan dat kinderen die positief denken gelukkiger, gezonder en
veerkrachtiger zijn. 
Gelukkig kan jij als ouder of leerkracht kinderen leren om positief te denken! 
Hoe kan jij helpen? Deze vraag staat centraal in deze praktische workshop. 
Je krijgt meer inzicht in wat positief denken precies is en hoe het kinderen helpt
om te gaan met situaties en ervaringen. 
Vervolgens krijg je heel wat tips en gaan we met concrete oefeningen aan de slag
die je onmiddellijk thuis of in de klas kunt toepassen! 

 Positief denken: hoe help ik mijn kind thuis of in de
 klas? (5-12jaar)

woensdag 8 februari om 20u00

 Leren studeren en motiveren.
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Begeleiding: Jürgen Peeters, De Onderstroom
Locatie: De Populier, zaal Amarylis, Populierenhoeve 22, Zandhoven 
Inschrijven: zie pagina 3

woensdag 1 maart om 20u00

Begeleiding: Lies Scout, psychoterapeut gespecialiseerd in rouw en verlies
Locatie:Ontmoetingsruimte bibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten
Inschrijven:  zie pagina 3

We willen onze kinderen er het liefst van weghouden, maar ook zij krijgen vaak al
op jonge leeftijd te maken met verlieservaringen.
Tijdens deze avondlezing vertelt Lies Scaut op een warme manier over hoe
kinderen anders rouwen dan volwassenen en hoe wij hen hierin kunnen
ondersteunen.
Wat zeg je tegen kinderen? Welke reacties zijn normaal? En wanneer moet ik me
zorgen maken?
Verlies hoort bij het leven en we kunnen onze kinderen er maar beter mee leren
omgaan dan hen ervan weg te houden.
Een interactieve avond waarbij geen enkele vraag te gek is.

 Kinderen rouwen ook.

maandag 13 maart om 19u30

 Weerbaarheid.

Elk kind is van nature weerbaar! 
Die weerbaarheid wordt echter al vroeg op de proef gesteld. Het is boeiend om te
zien hoe ieder kind zijn unieke vorm van weerbaarheid ontwikkelt. 
Soms gaat het echter fout en komt de aangeboren weerbaarheid onder druk.
Prestatiedruk, een gebrek aan ruimte om rustig thuis te komen in de wereld, een
nare ervaring die door het hoofd van kinderen blijft spoken... maken de
ontwikkeling van weerbaarheid niet altijd gemakkelijk voor kinderen. En dan
hebben ze volwassenen nodig die hen daarbij kunnen ondersteunen en
begeleiden. 
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De peuter ontwikkelt een eigen wil en zijn/haar karakter krijgt duidelijk vorm. De
peuter wordt met andere woorden een zelfstandig persoon. Vandaar dat hij/zij
alles ‘zelf’ wil doen, de grens aftasten tussen ‘ik’ en ‘jij’ en heuse driftbuien krijgt
wanneer hem/haar iets niet zint. De leeftijdsfase van 1 tot 3 jaar wordt daarom
soms aangeduid met ‘de koppigheidsfase’.
In deze vorming bespreken we met de deelnemers waar en wanneer de
driftbuien van een peuter zich voordoen. We overlopen dagelijkse momenten
van eten, slapen, spelen. We bekijken hoe je grenzen kan stellen en driftbuien
kan milderen, zonder de groei naar autonomie te belemmeren.

Begeleiding: Bart Moens, VCOK (i.s.m. AVANSA)
Locatie: Basisschool De Rekke, E. De Beuckelaerlaan 2, Stabroek (ingang via de
Kerkstraat) 
Inschrijven: zie pagina 3

dinsdag 14 maart om 20u00

Begeleiding: M. Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen 
Locatie: GC Kadans, Achter d'Hoven 15, Wuustwezel
Inschrijven:  zie pagina 3

"Hij springt op en neer in de zetel, loopt door het huis en kan zich geen vijf
minuten met hetzelfde bezighouden. Zijn energievaatje lijkt onuitputtelijk!"
Klinkt dit scenario je bekend in de oren? 
Is je kind gewoon druk of is er meer aan de hand?
We spreken van ADHD als er op twee pijlers sprake is van een ernstige beperking:
aandacht en concentratie enerzijds en impulsiviteit en hyperactiviteit anderzijds.
Er zijn meerdere kinderen met concentratieproblemen. Dat is eerder tijdelijk, als
gevolg van bv. een echtscheiding, stress, armoede, gepest worden op school… Je
kind kan ook gewoon erg druk zijn, zoals de meeste peuters of kleuters.

 Alleen maar druk of ADHD?

donderdag 16 maart om 20u00

 Een eigen willetje.
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Als Kleine Kinderen Groot Worden, is een gratis interactieve vorming voor ouders
van tieners (10-15 jaar). 
De vorming helpt je bij het zoeken naar antwoorden op vragen als: 
- Mag ik mijn kind van 11 een slokje wijn laten proeven op een familiefeest? 
- Welke regels stel ik over alcohol als mijn 14-jarige dochter naar een fuif gaat?
- Wat kan ik doen als mijn zoon van 15 dronken thuiskomt? 
- Wat zeg ik tegen mijn 15-jarige dochter als een klasgenoot van school is
  gestuurd door cannabisgebruik? 
- Hoe kan ik tabak verbieden als ik zelf rook? Aan de hand van filmpjes en
  voorbeelden bieden we jou tips en tricks om met je kind in gesprek te gaan, op
  de manier die het beste bij jou past.

Begeleiding: Kelly Mampaey, medewerker team verslavingspreventie VAGGA
Locatie: J.H. Govio, Dorpsstraat 1, Kalmthout 
Inschrijven: zie pagina 3

dinsdag 28 maart om 20u00

Begeleiding: Alex Sarlet (i.s.m. AVANSA)
Locatie: Zoom
Inschrijven:  zie pagina 3

Van zodra je kind ter wereld komt ben je opeens vader of moeder. 
Er opent zich voor jou een wereld vol verwachtingen, nieuwe uitdagingen en vele
vragen: Hoe voed ik mijn kind het beste op? Waarop steun ik bij deze taak? Helpt
of hindert mijn eigen opvoeding me? … 
In deze workshop leren we, met de ogen 
van ons hart, kijken naar de eigenheid van 
ons kind. Zo leggen we voor ons kind de
basis voor een geslaagd levensproject. 

 Respectvol opvoeden (online lezing).

dinsdag 18 april om 20u00

 Als kleine kinderen groot worden.
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Hoogbegaafde kinderen zijn eigenlijk best ‘gewoon’, maar toch ook weer ‘anders’.
Dat hoogbegaafdheid met intelligentie te maken heeft, dat weet iedereen. Maar
het houdt niet zomaar op met ‘intelligent’ zijn. Zijn ze echt zó perfectionistisch
ingesteld? Waarom hebben ze zoveel moeite met onrechtvaardigheid? Hebben
ze nu eigenlijk 2 (verschillende) leeftijden (cognitief vs. emotioneel)? Hoe gaan ze
om met autoriteit? Stellen ze hun verwachtingen naar vriendschap niet te hoog?
Halen ze altijd de hoogste score of net niet? Hoe leren ze eigenlijk? Heeft
hoogbegaafd zijn enkel voordelen of ook een pak nadelen? Wat hebben
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit met elkaar gemeen? 
 Welkom! Je gaat ongetwijfeld naar huis met een rugzak vol tips en tricks. 

Begeleiding: Patsy Kerkhofs
Locatie: Den Boomgaard, grote zaal, Antwerpsesteenweg 43, Broechem-Ranst 
Inschrijven: zie pagina 3

woensdag 19 april om 20u00

Begeleiding: Alanis Campo, Fysiotherapeut Urologisch Centrum Groenenborger 
Locatie: LDC 't Gasthuis, Nollekensstraat 5, Essen
Inschrijven:  zie pagina 3

Je kan wachten tot een kind aangeeft dat hij komaf wil maken met luiers en liever
op het potje gaat. Maar je kan ook zelf met de zogenaamde ‘potjestraining’
beginnen. Wat je ook kiest, het kind moet er klaar voor zijn. Maar hoe weet je
dat? Wanneer start je hiermee? Waar moet je rekening mee houden? Wat met
potjestraining voor stoelgang? En wat kan je doen als het kind niet wil
meewerken en het niet vlot?
Deze en alle andere vragen over zindelijkheidstraining en bedplassen komen aan
bod. Het hoe en waarom van droog worden vanuit een medisch-fysiologisch
oogpunt. 

 Alles over het potje.

woensdag 26 april om 20u00

 Hoogbegaafdheid.
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Grootouders en hun kleinkinderen. Het is haast niet te beschrijven welke magie
er tussen hen knettert. Grootouder zijn is dan ook een geweldig privilege. Maar
het brengt soms ook onverwachte uitdagingen met zich mee. Want …
·hoe vind je een goede balans tussen mee opvoeden en lekker verwennen?
·hoe geef je aan waar je grenzen liggen?
·wat als de opvang van je kleinkinderen wat te vermoeiend wordt?
·en vooral: hoe word je de oma of opa die je altijd al had willen zijn? 
Met deze lezing helpt grootoudercoach Bieke Geenen je alvast een heel eind op
weg. Aan de hand van de vele tips en de herkenbare verhalen van andere opa’s
en oma’s leer je je rol als grootouder zelf vorm te geven, zodat je er nog meer
van kunt genieten. Want één ding is zeker: oma of opa zijn is fantastisch!

Begeleiding: Bieke Geenen, grootoudercoach
Locatie: Zaal De Biz, Marktplein 1, Kapellen 
Inschrijven: zie pagina 3

maandag 8 mei om 20u00

Begeleiding: Mie Schippers, psychologe
Locatie: Dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, Brecht (ingang rechts
naast het rusthuis
Inschrijven:  zie pagina 3

Ouders kunnen zich behoorlijk machteloos en tegelijk erg bezorgd voelen bij het
gedrag van hun puber: brutaliteiten, overmatig computergebruik, alcoholgebruik,
dwingend gedrag, slaande deuren, vaak roepen en tieren als het niet gaat zoals
de puber het wil, uitstelgedrag voor schoolwerk, … 
Als ouder is het niet eenvoudig de juiste manier van reageren te vinden en
straffen lijkt het allemaal nog erger te maken wat vaak leidt tot een slechte sfeer
in huis en een slecht gevoel bij zowel ouders als kind. 
Nieuwe autoriteit geeft een aantal handvaten die ouders helpen om terug
grenzen te stellen op een warme, verbonden manier zonder de relatie met je
puber te schaden.  

Nieuwe autoriteit: het stellen van grenzen in de
opvoeding van je puber op een warme, waakzame en
verbonden manier.

dinsdag 9 mei om 20u00

 Oma en Opa zonder stress.

10



Modder voelen met je handen, klimmen in bomen, de regen op je gezicht en
altijd nieuwe dingen ontdekken: buiten is de beste speelomgeving! 
Kom te weten waarom buiten spelen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen.
Hoe maak je dat dan mogelijk voor je kinderen, thuis en in de buurt? 
We zetten je aan het denken over actief en avontuurlijk spelen. 
Met inspirerende foto's, voorbeelden en achtergrond
geven we je goesting om met je kinderen naar buiten 
te trekken.

Begeleiding: Suzanne Verkuijl, speelconsulent bij Speelmakers
Locatie: GC De MARc/kT, podiumzaal, Markt 1, Merksplas 
Inschrijven: zie pagina 3

dinsdag 16 mei om 19u30

Begeleiding: Chloé De Bie, klinisch seksuologe, psychologe en relatietherapeut
Locatie: Huis van het Kind, Lierselei 17, Malle
Inschrijven:  zie pagina 3

Praten over seks, het is niet evident… Praten over seks met onze kinderen; dat
voelt vaak aan als horror! 
Hoe doe je dat praten met je kind over intimiteit en seksualiteit? Is dat überhaupt
wel nodig? Vanaf welke leeftijd pak ik dit het beste aan? Mijn kind stelt seksueel
gedrag, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe weet ik welk seksueel gedrag
leeftijdsadequaat is? 
Deze vragen komen aan bod in deze uiteenzetting. Je leert bij over je eigen
seksualiteit én je krijgt concrete handvaten over hoe je die seksuele opvoeding
thuis kan oppakken! 

 Let's talk about sex! (ja, ook met onze kinderen).

dinsdag 16 mei om 19u30

 Avontuurlijk spelen.
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In deze digitale wereld groeien peuters en kleuters op omringd door schermen.
De tv, tablet, laptop, smartphone of spelconsole is een toegangspoort naar een
leuke activiteit: tekenfilmpje kijken, spelletje spelen, foto nemen of videobellen...
Hoe zit dat nu met schermtijd voor de allerkleinsten? 
Wat doen ze erop? 
Wat is geschikt? 
En waar let jij als ouder best op?
Voor ouders met kinderen tussen 1 tot 6 jaar.  

Begeleiding: Child Focus in samenwerking met Gezinsbond Zoersel
Locatie: Gemeentehuis, Lokaal 1.1., Handelslei 167, Zoersel 
Inschrijven: zie pagina 3

woensdag 24 mei om 20u00

 Digipeuters en -kleuters.
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GROEPSAANBOD

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 handvatten 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-rotonde.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

 
 
 

 Avontuurlijk spelen.

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 4 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...

maandag 16/01, 23/01,30/01 en 6/02 van 19u30 tot 21u30

 Zet me even op pauze.

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - RTH 
Voor wie: ouders van kinderen met (een vermoeden van ) AD(H)D
Kostrpijs: 50 euro per gezin (max. 2 personen), inclusief werkmateriaal
Locatie: Gemeentehuis, lokaal 1.1., Handelslei 167, Zoersel
Inschrijven:  zie pagina 3
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Weet jij soms ook niet meer hoe het aan te pakken met je puberende zoon of
dochter? Dan is de oudergroep 'waakzaam zorgen voor tieners' misschien iets
voor jou. Waakzame zorg of nieuwe autoriteit wil het thema opvoeden,
gebaseerd op de principes van Haim Omer, bruikbaar maken voor het opvoeden
van pubers. Met deze vorming richten we ons tot ouders die onzekerheden,
vragen en spanningen ervaren in het samenleven met hun pubers van 12 tot 16
jaar. Door zowel het aanbieden van een inhoudelijk kader, praktische handvaten
alsook de ruimte bieden aan uitwisseling met andere ouders willen we
deelnemers versterken in de dagelijkse omgang met hun puber.

dinsdag 7/03, 21/03 & maandag 17/04, 24/04 van 19u30 tot 21u30

 Waakzaam zorgen voor tieners.

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - Opvoedingswinkel 
Voor wie: ouders van pubers van 12 -16 jaar
Kostrpijs: gratis
Locatie: 't Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252C, Hoogstraten
Inschrijven:  zie pagina 3
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 Avontuurlijk spelen.

IN SAMENWERKING MET...

Begeleiding: OLO-Rotonde vzw - RTH 
Voor wie: ouders van kinderen met ASS
Kostrpijs: 50 euro per gezin (max. 2 personen), inclusief werkmateriaal
Locatie: Welzijnscampus, Bredabaan 399, Brasschaat
Inschrijven:  zie pagina 3

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.

 Autisme binnenstebuiten.

woensdag 26/04, 3/05, 10/05 en 17/05 van 9u30 tot 11u30
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CONTACT
OPVOEDINGSWINKEL BRASSCHAAT
Hemeldreef  1, Brasschaat
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, Bruggeske 4
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 donderdag tussen 9u-12u  (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
Heilig Bloedlaan 252 C, Hoogstraten
03/633 98 95
opvoedingswinkelhoogstraten@olo-rotonde.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

mailto:opvoeding@ranst.be
mailto:opvoeding@wijnegem.be

