
ROESELARE – NAJAAR 2022

INFOMOMENTEN 
OVER OPVOEDEN 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE

http://www.huisvanhetkindroeselare.be


INFOAVONDEN

DE WONDERE WERELD VAN WASBARE LUIERS 
Infoavond over herbruikbare luiers
Voor ouders met een baby of peuter 

Denk je er wel eens aan om herbruikbare 
luiers te gebruiken? Omdat je denkt dat 
het gezonder is voor de huid van je baby? 
Omdat je minder afval wil? Misschien wil je 
gewoon geld besparen. 

Tijdens deze infosessie maak je kennis 
met wasbare luiers en de verschillende 
soorten. We overlopen de verschillende  
luiersystemen met hun voor- en nadelen en 
tonen je verschillende modellen. 

Deze workshop is praktisch gericht. 
We bespreken bijvoorbeeld hoe je ze 
meeneemt buitenshuis of meeneemt naar 
de opvang. We staan uiteraard ook stil 
bij de luierwas. Na de infosessie ga je 
enthousiast en met een antwoord op al je 
vragen naar huis.

Datum en tijdstip: donderdag  
27 oktober 2022 om 19u30

Begeleiding: Catty Verlinden, Zaakvoerder  
De Luierhoek & #fanvanwasbaar

Plaats: Welzijnshuis,  
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs: gratis

Inschrijven: 
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
051 80 59 00 (Welzijnshuis)

http://www.huisvanhetkindroeselare.be


IN BALANS
Workshopreeks over de balans vinden tussen zorg, werk en leven. 
voor ouders van een kind tussen 0 en 14 jaar met extra zorgnood

Hoe ga je om met tijd? Welke manieren zijn 
er om alles geregeld te krijgen en om fijne 
momenten met het gezin, alsook me-time 
een plekje te geven? We zetten de zorg-
werk-leven balans van de ouders centraal 
en wisselen ervaringen uit. 

Wat kan mij als ouder helpen om goed in 
overleg te gaan met professionelen?  Hoe 
kan je je daarop voorbereiden? Wat zijn je 
rechten? Je krijgt tips en tools mee die een 
handig overzicht geven van alles waar je 
recht op hebt. 

Ons vertrekpunt is dat elk gezin anders 
is en dat elke (groot)ouder eigen keuzes 
maakt.

Begeleiding: Frauke Cosaert een vrijwillige 
ervaringsdeskundige ouder van een kind 
met extra zorgnood 

Plaats: Welzijnshuis,  
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs: gratis

Inschrijven:  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
051 80 59 00 (Welzijnshuis)

Data en tijdstip: 4 bijeenkomsten op 
maandagavond: ma 14/11, ma 21/11,  
ma 5/12 en ma 12/12 telkens van 19u30  
tot 22u00.

 ü Wie inschrijft, neemt deel aan  
de 4 bijeenkomsten.  

http://www.huisvanhetkindroeselare.be


OP HET POTJE
Infoavond over zindelijkheid 
Voor ouders met een peuter én voor leerkrachten en kinderbegeleiders die met 
peuters werken

Zindelijk worden is een ontwikkelings-
proces dat elk kind doormaakt op zijn 
eigen tempo. Ouders en begeleiders 
hebben een ondersteunende rol. Na een 
uiteenzetting over zindelijkheid staan 
we samen stil bij allerlei vragen en 
opvattingen over zindelijkheid en geven 
we praktische en concrete tips.

Datum en tijdstip: woensdag  
16 november 2022 om 19u30

Begeleiding: Lieselore Bergez, 
psychopedagoog Kind en Gezin

Plaats: Welzijnshuis,  
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs: gratis 

Inschrijven:  
www.huisvanhetkindroeselare.be of  
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)

INFOAVONDEN

http://www.huisvanhetkindroeselare.be


GROOT GEMIS
Infoavond over rouw en verlies bij kinderen
Voor (groot)ouders van jonge kinderen

Het verlies van een dierbare zet je wereld 
op zijn kop. Ook kinderen voelen het 
gemis en komen terecht in een wereld 
die voor altijd veranderd is. Hoe kan je 
hen uitleggen dat deze persoon er niet 
meer is? Hoe kan je hen ondersteunen?

In deze vorming geven we jullie info over 
hoe kinderen verlies beleven en ermee 
omgaan. We schetsen de veelheid aan 
gevoelens die kinderen in rouw kunnen 
ervaren. Daarnaast bespreken we de do’s 
en don’ts omtrent het omgaan met een 
kind die rouwt. Tot slot staan we stil bij 
welke hulpverlening er bestaat met hun 
specifieke werking.

Deze vorming is vooral gericht op heel 
praktische rouwhulp.

Datum en tijdstip: donderdag  
15 december 2022 om 19u30

Begeleiding: Luc De Geyndt, tot voor 
1 mei 2019 verantwoordelijke van de 
dienst slachtofferbejegening bij de 
PolitieZone AMOW. Nu blijft hij actief in 
vzw Rouwkost o.a. door vormingen  
te geven. 

Plaats: Welzijnshuis,  
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs: gratis 

Inschrijven:  
www.huisvanhetkindroeselare.be

http://www.huisvanhetkindroeselare.be


ANDER VORMINGSAANBOD OVER 
OPVOEDINGSTHEMA’S in Roeselare
Bekijk ook het online aanbod van onze partners over opvoeden!  
Gratis, maar vooraf inschrijven is nodig.

EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG DE WIEG 

Leenstraat 31 - 0479 95 17 90 - 
info@dewieg.be - www.dewieg.be

Over zwangerschap, geboorte, 
kraamtijd en de eerste levensmaanden 
voor ouders en grootouders.

ARHUS

De Munt 8 - 051 69 18 00 -
info@arhus.be - www.arhus.be/kalender

Activiteiten voor ouders met kinderen.

MUTUALITEITEN

Bekijk de kalender van jouw mutualiteit  
voor infomomenten en activiteiten.

in de ruimere regio
www.groeimee.be/activiteiten

mailto:info%40dewieg.be?subject=
http://www.dewieg.be
mailto:info%40arhus.be?subject=
http://www.arhus.be/kalender
http://www.groeimee.be/activiteiten


ONTMOETING VOOR OUDERS 
MET (JONGE) KINDEREN IN ROESELARE 

 
De Kangoeroe 
voor zwangere en  
pas bevallen ouder(s)

De kangoeroe ondersteunt jou tijdens je 
zwangerschap. Maar ook na de bevalling 
ben je welkom. Knijp er even tussenuit 
en ontmoet andere (zwangere) ouder(s) 
bij een kop koffie.

Datum en tijdstip: elke maandag van 
8u30 tot 12u00

Plaats: RSL op Post,  
Brugsesteenweg 44 in Roeselare

Prijs: gratis

Meer info: Isabel Depraeter –  
051 80 53 00 – info@kidz.be 

 
Mama-café 
voor alle bevallen mama’s  
met een baby jonger dan 1 jaar

Als ouder komt er heel wat op je af. 
Het mama-café is een gezellig plekje 
om even te onthaasten, ervaringen 
en onzekerheden te delen. Bij een 
kopje koffie, kom je in contact met 
andere mama’s voor een losse maar 
deugddoende babbel. Er zijn ook telkens 
enkele gekende gezichten aanwezig 
(bv. vroedvrouwen, kraamzorg, Kind en 
Gezin,...).

Data en tijdstip: donderdag 13 oktober 
2022 en donderdag 15 december telkens 
van 13u30 tot 15u30

Plaats: RSL op Post,  
Brugsesteenweg 44 in Roeselare

Prijs: gratis

Meer info: Isabel Depraeter –  
051 80 53 00 – info@kidz.be

mailto:info%40kidz.be?subject=
mailto:info%40kidz.be?subject=


De Living
voor ouder(s) met  
kinderen van 0 tot 3 jaar

De Living is een ontmoetingsplaats waar 
ouders van jonge kinderen samenkomen.
Dit kan tijdens vrije momenten of 
activiteiten (bv. informatie krijgen, samen 
iets maken,...).

Datum en tijdstip: elke maandag vrije 
ontmoeting van 13u30 tot 17u en elke 
woensdag een activiteit van 9u30 tot 
12u00 – kom je liever op een ander 
moment? Dan kan je een afspraak 
maken.

Plaats: De Living,  
Noordstraat 155 in Roeselare

Prijs: gratis – er kan ook gratis gebruik 
gemaakt worden van de wasbar (badje, 
wasmachine, droogkast) en speelzakken 
worden ook gratis uitgeleend.

Meer info:  
Cilia Denys (CAW) – 0499 75 45 76 
Amanda Mayambe (I-Mens)  
– 0499 99 43 92 
Facebookpagina: www.facebook.com/
ontmoetingsruimtedeliving/ 

Ouder-kind café
voor (groot)ouder(s), tantes  
en nonkels… én kinderen

Het ouder-kind café is een ontmoetings-
plaats waar je kan genieten van een kop 
koffie, een babbel en waar je kan bijleren. 

Datum en tijdstip: 1 keer per maand 
op woensdagnamiddag 

Plaats: RSL op Post,  
Brugsesteenweg 44 in Roeselare

Prijs: gratis

Meer info:  
Lore – 0491 37 88 52 
Cindy – 0498 94 58 74 
Via www.welzijnswijzer.roeselare.be

http://www.facebook.com/ontmoetingsruimtedeliving/ 
http://www.facebook.com/ontmoetingsruimtedeliving/ 
http://www.welzijnswijzer.roeselare.be


BABYTHEEK EN SPELOTHEEK GOED
Uitleensystemen voor babyspullen en speelgoed
Voor alle mensen (ouders, familie, vrienden) die zorgen voor (jonge) kinderen

Vaak gebruik je babyspullen en speelgoed 
slechts voor een korte tijd. Lenen van 
materiaal is duurzaam en vaak goedkoper. 

• Bij de babytheek vind je allerlei spullen 
die je vooral nodig hebt tussen 0 en 
1 jaar. 

• Bij de spelotheek vind je speelgoed 
voor verschillende leeftijden. 

Plaats: online (https://
babytheekroeselare.myturn.com), je 
maakt een lidmaatschap aan en zo kan 
je materiaal bestellen. Jouw bestelling 
ligt nadien klaar in RSL op Post, 
Brugsesteenweg 44 in Roeselare. 

Prijs: €26 voor een volledig jaar  
(€12 sociaal tarief)

Meer info:  
051 80 53 00 of info@kidz.be 

https://babytheekroeselare.myturn.com
https://babytheekroeselare.myturn.com
mailto:info%40kidz.be?subject=


Deze vormingskalender is een initiatief van de 5 Infopunten Opvoeding van Roeselare.

CAW Centraal-West-Vlaanderen | Kind en Gezin, regio Roeselare | Welzijnshuis Roeselare | Vrij Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding | Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! De Infopunten Opvoeding maken deel uit van het 

samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare

Infopunt Huis van het Kind  
Openingsmomenten: woe 8u30 tot 11u30, woe 14u00 tot 17u00, vrij 8u30 tot 11u30
Momenteel enkel op afspraak tijdens onze openingsmomenten: maak online je afspraak, telefonisch of via e-mail

051 80 59 00 - huisvanhetkind@roeselare.be

 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE

We organiseren dit aanbod volgens de regels die gelden op het moment van de activiteit. 
Kan fysiek samenkomen niet, dan kijken we naar de mogelijkheid van een online 
alternatief. Als je bent ingeschreven, krijg je alle info.

PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK 
OVER OPVOEDEN

Iedereen die kleine of grote kinderen opvoedt, heeft wel eens vragen of twijfels.  Een gesprek 
met iemand over je opvoedingsvraag kan steun geven. Een team van opvoedingsondersteuners 
staat voor je klaar om samen te zoeken naar een gepast antwoord op je vraag: we luisteren, 
ondersteunen, informeren en adviseren. Gratis. Neem contact op voor meer info of om een 
afspraak te maken. 

 Coronaveilig aanbod

mailto:huisvanhetkind%40roeselare.be?subject=
http://www.huisvanhetkindroeselare.be

