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vormingsaanbod najaar 2022

Wat is een opvoedingswinkel?

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 opvoedingswinkels zijn erkend door Kind en Gezin.

Hoe werken wij?

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 binnenlopen, 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.

Wat is een opvoedingspunt?

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.

Vormingsaanbod

Naast dit individueel aanbod, organiseren wij ook lezingen, vormingen en oudergroepen. In dit boekje vind je ons aanbod voor najaar 2022.

Meer informatie vind je op:
de websites www.opvoedingswinkelbrasschaat.be en www.olo.be
de Facebookpagina 'opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten'
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Inschrijven: waarom en hoe?

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 01/09/2022 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.

Overzicht aanbod
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Moet ik nu bang zijn?
maandag 3 oktober om 19u30
Kinderen helpen in tijden van angst. De hele wereld is geschokt door de oorlog
in Oekraïne. In tijden waarin internet alomtegenwoordig is, is het onvermijdelijk
dat ook kinderen in aanraking komen met beelden van deze oorlog. Maar hoe leg
je dit alles uit aan je kind? En hoe neem je hun angst weg als je eigenlijk zelf ook
bezorgd bent? Tijdens deze avondlezing vertrekken we van concrete vragen die
kinderen hebben en hoe je hier als volwassene op kan antwoorden. Maar ook
hoe je met je eigen angsten kan omgaan en hoe angst zich ook kan uiten in
andere situaties.
Lies Scaut is als psychotherapeut gespecialiseerd in rouw en verlies en schreef
reeds meerdere boeken waaronder het meest recente 'Bang voor de oorlog?'.
Begeleiding: Lies Scaut
Locatie: zaal De Welgezinde, Stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten
Inschrijven: zie pagina 3

Mindfullness voor ouders.
maandag 10 oktober om 20u00
Balanceren tussen je rol als ouder, werknemer, partner, vriend(in), kind, ...is niet
altijd evident. Ongewild neem je stress van je werk mee naar huis en ben je niet
altijd de ouder/partner die je graag zou willen zijn. We leven op automatische
piloot en hebben soms het gevoel in de overlevingsmodus te staan. Mindfulness
geeft je tools om kleine momentjes van rust in te bouwen. Kinderen pikken, door
hun enorme voelsprieten, heel snel onze emoties op. Een rustige ouder zorgt ook
bij het kind voor meer rust.

Begeleiding: Kristel Ogiers, Zinnebeeld
Locatie: Zaal de Biz, Marktplein 1, Kapellen
Inschrijven: zie pagina 3
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Ruzie in huis.
donderdag 13 oktober om 20u00
Wat als je kinderen elkaar (alweer) in de haren zitten? Broers en zussen, ze kunnen
elkaar niet missen en tegelijkertijd zitten ze elkaar voortdurend in de haren. Hoe ga
je om met dat eeuwige gehakketak? Is 'rustig samen spelen' teveel gevraagd voor
kinderen? En waarvoor dienen die ruzies? Moeten we ze vooral proberen zoveel
mogelijk te vermijden of leert je kind hier ook iets van? We gaan op zoek naar de
uitdagingen en de valkuilen die bij ruzies (oplossen) horen en geven tips mee om
respectvol met elkaar te leren omgaan.

Begeleiding: Lies Ledegen, Kroost
Locatie: Dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, Brecht (ingang rechts naast
het rusthuis)
Inschrijven: zie pagina 3

Avontuurlijk spelen.
dinsdag 18 oktober om 20u00
Modder voelen met je handen, klimmen in bomen, de regen op je gezicht en altijd
nieuwe dingen ontdekken: buiten is de beste speelomgeving! Hoe maak je dat
mogelijk voor je kinderen, thuis en in de buurt? En wat als het eens spannend
wordt?
We zetten je aan het denken over avontuurlijk spelen, vuil worden en risico's
nemen. Met inspirerende foto's, voorbeelden en achtergrond geven we je goesting
om met je kinderen naar buiten te trekken.

Begeleiding: Suzanne Verkuijl, Speelmakers
Locatie: Ldc 't Gasthuis, Nollekensstraat 5, Essen
Inschrijven: zie pagina 3
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Positief denken: hoe help ik mijn kind thuis of in de klas?
woensdag 19 oktober om 20u00
Onderzoek toont aan dat kinderen die positief denken gelukkiger, gezonder en
veerkrachtiger zijn. Jij kan als ouder of leerkracht kinderen leren om positief te
denken! Hoe jij kan 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!
Voor alle opvoedingsverantwoordelijken van kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Begeleiding: Little Welp - www.littlewelp.com
Locatie: Huis van het Kind, zaal Forsela, Hoogstraatsesteenweg 19, Rijkevorsel
Inschrijven: zie pagina 3

Schermtijd - schermstrijd (1-6 jaar)
maandag 24 oktober om 20u00
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? En waar let jij als ouder
best op? Deze vorming gaat over het
mediagebruik en -gedrag van kinderen
van 1 tot 6 jaar.

Begeleiding: Frederik van Huffel, Veilig online
Locatie: Welzijnscampus, Bredabaan 399, Brasschaat
Inschrijven: zie pagina 3
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Baby's en huilen.
woensdag 26 oktober om 20u00
Waarom baby’s huilen, wat het met jou doet als ouder/opvoeder én wat kan
helpen voor allebei.
Dat baby’s huilen omdat ze je iets willen vertellen: daar ben je ondertussen al
achter!
Alleen is het voor ouders van een huilbaby vaak zoeken naar wat. Iedereen rond
jou heeft er wel een mening over. Je zou zo graag jouw baby troosten en je weet
niet (meer) hoe.
In deze lezing krijg je inzichten aangereikt en gaan we ook actief aan de slag
zodat je je weerbaarder voelt en weet wie of wat ondersteunend is.
Begeleiding: Expertisecentrum kraamzorg De Kraamvogel
Locatie: Gemeentehuis, De Kapel, Handelslei 167, Zoersel
Inschrijven: zie pagina 3
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Welzijn van kleuters. Goed in hun vel.
dinsdag 8 november om 20u00
Kleuters zijn echte ontdekkers: zien, voelen, horen, ruiken en ,ja hoor, zelfs
proeven! Al die prikkels kunnen zorgen voor spanning en overprikkeling bij je
kind. Wij informeren jullie graag over manieren om te ontprikkelen en om tot
verbinding te komen met je kleuter zodat ze goed in hun vel zitten!

Begeleiding: Lieve van den Bergh en Eline Moens, Alohi VZW
Locatie: GC Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, Wuustwezel
Inschrijven: zie pagina 3

De jeugd in/na corona.
woensdag 9 november om 20u00
We horen langs alle kanten dat de coronapandemie er bij onze jongeren stevig
heeft op ingehakt. Ze hebben hun leven on hold moeten zetten, net als zovele
anderen, toch is dit voor deze leeftijdsfase extra ingrijpend gebleken. Ze kregen
online les, moesten vaak meer en langer thuis zitten dan hun lief was en
dompelden zich vaak onder in gaming of social media. Activiteiten werden
afgelast, uitlaatkleppen waren er niet.
In deze lezing gaan we kijken welke invloed dit had op hun ontwikkeling en hoe
we postcorona hier steunend en begeleidend mee aan de slag kunnen als ouders.
Begeleiding: Mie Schippers, psychologe
Locatie: Conferentiezaal, GC het Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
Inschrijven: zie pagina 3
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Mediaopvoeding bij (bijna) tieners.
maandag 14 november om 20u00
Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar vergroeid.
Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen
daar precies in aan? En houdt al dat gamen, chatten en staren ook geen gevaren
in? In deze interactieve lezing staan
we op een positieve én kritische manier
stil bij de aantrekkingskracht
van sociale media, games, influencers,
problematisch gedrag, ... En geven we
je tips hoe je jouw kinderen én jezelf
'mediawijzer' kan maken.
Begeleiding: Davy Nys, Digisaurus
Locatie: Huis van het Kind, Lierselei 17, Malle
Inschrijven: zie pagina 3

Reguleren van onrust bij kinderen en jongeren, als gevolg
van ingrijpende gebeurtenissen.
maandag 14 november om 20u00
In deze lezing krijgen we inzicht in welke effecten ingrijpende gebeurtenissen
(acuut of chronisch) kunnen hebben op kinderen en jongeren. Hoe
(veer)krachtig is het natuurlijk zelfhelend vermogen? En hoe kunnen we helpen
om kinderen en jongeren in distress te (co)reguleren? Handvaten en tips
worden aangeboden via enkele basisinzichten en hierop aansluitend fysieke
oefeningen.

Begeleiding: Veerle Jacobs, klinisch psychologe
Locatie: Strijboshof. Achterbroeksesteenweg 69, Kalmthout
Inschrijven: zie pagina 3
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Alleen maar druk of ADHD.
woensdag 23 november om 20u00
"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.
Begeleiding: M. Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL
Locatie: Kleine zaal, GC Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
Inschrijven: zie pagina 3

Als slapen een strijd is.
donderdag 24 november om 20u00
Verloopt naar bed gaan, doorslapen of opstaan voor jouw kind niet zonder
moeilijkheden?
Zit je met de handen in het haar als ouder? Zijn jullie beiden vermoeid? Heb je
alle trucjes geprobeerd om je kind in slaap te krijgen?
Slaapproblemen bij kinderen komen vaak voor. In deze vorming hebben we het
over de ideale bedtijd, oorzaken en gevolgen van slaapproblemen, soorten
slaapproblemen en hoe je al die zaken aanpakt. Kinderpsychologe Frauke De
Coen geeft praktische adviezen voor ouders met kinderen die moeilijk slapen. Je
komt te weten wat een ideale slaaphygiëne is, hoe je het gedrag van jouw kind
kan bijsturen en hoe je een slaapritueel kan uitbouwen.

Begeleiding: Frauke De Coen, kinderpsychologe en klinisch psychologe
Locatie: Aula De Rekke, E. De Beuckelaerlaan 2, Stabroek
Inschrijven: zie pagina 3
10

Peuterpuberteit.
dinsdag 29 november om 20u00
Van waaruit komt de ‘instinctieve’ wil om NEEN te zeggen of te doen tijdens de
peuterpuberteit? Verrassend genoeg zal je als ouder tijdens deze lezing
ontdekken dat deze fase - indien we ze met de juiste houding benaderen- niet
hoeft te verzanden in dagelijkse strijd om van alles en nog wat..
Meer nog, het is één van de belangrijkste fases in ons leven die ons later helpt
om als volwassene onze ‘eigen’ weg te vinden naar een leven dat past bij wie we
zijn.
Grote kans dus dat je na deze lezing naar huis gaat met een nieuwe blik op de
peuterpuberteit en je het met je kleintje anders aanpakt...
Begeleiding: Jasmine Luyx, kinderpsycholoog en therapeut
Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
Inschrijven: zie pagina 3

Rouwen om het verlies van een kind.
donderdag 1 december om 20u00
Ouders in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat
ik mij na maanden nog zo verdrietig voel? Zal ik ooit opnieuw kunnen genieten
van het leven? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het waar dat de tijd
“alle wonden heelt”? Hoe kan men
iemand die rouwt troosten?
Deze en vele andere vragen worden
vaak gesteld door mensen in verdriet
en hun omgeving. Meer weten hierover
kan helpen.

Begeleiding: Prof. Manu Keirse, klinisch psycholoog
Locatie: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
Inschrijven: zie pagina 3,
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Hoogsensitief opvoeden, zo blijf je als
hoogsensitieve ouder in balans.
woensdag 7 december om 20u
Hoogsensitiviteit is erfelijk, dus mama of papa deelt met zijn kind dit kenmerk.
Toch komen veel ouders komen pas te weten dat ze zelf hoogsensitief zijn,
wanneer ze ontdekken dat hun kind dit is.
Typisch aan het kenmerk hoogsensiviteit is het wegcijferen van jezelf en meer
dan je best te willen doen voor anderen. Dus als er eenmaal kinderen zijn,
verlies je jezelf als ouder nog sneller uit het oog dan voorheen. Je focus ligt op
het welbevinden van je kind, en als je dan ook nog eens een hoogsensitief kind
hebt vraagt dat eens zoveel energie. Maar wat met jezelf? Hoe ga je om met de
uitdaging van het opvoeden als je zelf hoogsensitief bent zonder zelf helemaal
uit balans te schieten?
Begeleiding: Bieke Geenen, dramatherapeut en auteur van 'Hoogsensitief ouderschap'
Locatie: Grote zaal, Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, Ranst
Inschrijven: zie pagina 3

Kinderen rouwen ook.
maandag 12 december om 20u

Iedereen rouwt anders. Elk verlies is uniek. Niemand kan in je hoofd kijken en
niemand voelt wat jij voelt. Dit kunnen we ook niet bij onze kinderen. Rouwen
doe je niet enkel bij een overlijden. Ook bij een echtscheiding of ziekte.
Hoe helpen we onze kinderen omgaan met verlies en rouw?
Hoe betrekken we hen hierbij op een actieve manier?
Wat zijn handvaten voor ons als ouder
of andere opvoedingsverantwoordelijken?

Begeleiding: Kathleen Weuts van Lou'k up
Locatie: GC De MARc/kT (podiumzaal), Markt1, Merksplas
Inschrijven: zie pagina 3
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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 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

Verbindend opvoeden.
maandag 10/10, 24/10, 7/11 en 21/11 van 19u30 tot 21u30
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
Voor wie: ouders van kinderen van 3-14 jaar
Kostprijs: gratis
Capaciteit: max. 10 personen
Locatie: 't Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252c, Hoogstraten
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Autisme binnenstebuiten.
maandag 7/11, 14/11, 21/11 en 28/11 van 19u30 tot 21u30
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
Voor wie: ouders van kinderen met ASS
Kostprijs: 50 euro per gezin (max. 2 personen) - inclusief werkmateriaal
Capaciteit: max. 15 personen
Locatie: nog te bepalen
14

Zet mij even op pauze! Oudergroep rond AD(H)D.
Data nog te bepalen. Bij interesse aanmelden via inschrijven@olo.be.
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
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: nog te bepalen

IN SAMENWERKING MET...
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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, 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

Heilig Bloedlaan 252 C, Hoogstraten
03/633 98 95
opvoedingswinkelhoogstraten@olo-rotonde.be
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be
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

© foto: Gabby Orcutt op Unsplash

OPVOEDINGSWINKEL HOOGSTRATEN

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

