
ROESELARE – NAJAAR 2019

INFOMOMENTEN 
OVER OPVOEDEN 

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE



Datum en tijdstip
donderdag 24 oktober 2019 om 19u30

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare 

Spreker Olivia da Silva Lemos, 
preventiewerker binnen Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Largo. Ervaren in thema’s 
alcohol, drugs, gamen en in vroeginterventie.

Prijs gratis 

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

INFOAVONDEN

GAME OVER!
Infoavond over tieners en gamen 
Voor ouders van tieners vanaf 10 jaar

Tijdens deze sessie duiken we in de virtuele 
wereld van het gamen. We maken kennis 
met de soorten games, hoe games zich 
ontwikkeld hebben tot wat ze vandaag zijn 
en of de vele, vaak negatieve, verhalen over 
gamen nu eigenlijk waar zijn. We staan stil 
bij het verslavende effect van gamen en 
wanneer het te veel is. Daarnaast geven 
we tips over hoe je in je gezin kan omgaan 
met schermtijd en games: monitoring en 
goede regels en afspraken maken zijn hierbij 
essentieel.



Datum en tijdstip
donderdag 14 november 2019 om 19u30

Plaats Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10  
in Roeselare 

Begeleiding Fien Sabbe/Elke Naessens, 
familiaal bemiddelaars en vormingswerkers 
bij VCOK  

Prijs gratis

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

Eenoudergezinnen zijn geen nieuw 
fenomeen, ze komen steeds vaker voor in 
onze samenleving. Wie door scheiding of 
overlijden plots zonder partner de opvoeding 
van (jonge) kinderen moet verderzetten, 
staat voor een immense opdracht. Op het 
eerste gezicht lijkt dit misschien onmogelijk… 
maar dat is het niet.  

In deze sessie focussen we op de impact die 
het ‘alleen vallen’ voor een ouder heeft. We 
maken tijd voor vragen en eigen inbreng of 
getuigenissen van de deelnemers. En we 
zoeken samen naar manieren om met deze 
opvoedingssituatie om te gaan, zowel op 
emotioneel als praktisch vlak.

OPVOEDEN IN EEN ÉÉNOUDERGEZIN 
Interactieve vorming voor ouders die hun kind(eren) alleen opvoeden 
Voor ouders van kinderen van alle leeftijden



Datum en tijdstip
woensdag 4 december 2019 om 19u30

Plaats: ARhus, De Munt 8 in Roeselare 

Begeleiding An Coetsiers, kinderpsychologe 
en gedragstherapeute binnen centrum  
‘De praatdoos’
 
Prijs gratis

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

Op deze infoavond duiken we in de 
gevoelswereld van kinderen. Welke angsten 
ervaren kinderen en wanneer moeten we ons 
als (groot)ouder/opvoeder zorgen maken 
over deze angsten? Hoe komt het dat het 
ene kind meer bang is dan het andere kind? 
Hoe kunnen we kinderen goed ondersteunen 
bij dit bang zijn? We geven tips om kinderen 
te motiveren tot het zetten van dappere 
stapjes om minder bang te zijn.  

INFOMOMENTEN OVER OPVOEDEN

OVER MONSTERS, DIEVEN EN
ANDERE ENGE DINGEN
Infoavond over omgaan met kinderangsten
Voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar



Datum en tijdstip
Donderdag 7 november om 19u30 

Spreker
Regioverpleegkundigen Kind en Gezin

Plaats 
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs gratis

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

Wanneer je afhankelijke baby stap voor stap 
verandert in een eigenwijze peuter heb je als 
ouder wel eens vragen:

• Noor wil niet in haar bedje slapen,  
wat nu? 

• Is het ok als Stan liever alleen speelt?
• Mila heeft haar jongere broertje 

gebeten! Wat nu?
• Hoe leer ik Noah omgaan met grenzen?  

Hij is zo druk…!

Op deze praatavond ontdek je -samen 
met andere ouders- meer over normaal 
peutergedrag, over wat je als ouder kan 
verwachten van je peuter en hoe je best met 
je peuter omgaat.

PEUTERS LIEF, MAAR SOMS LASTIG
Praatavond over peutergedrag 
voor ouders met een peuter (vanaf 18 maanden tot 3 jaar) 



ANDER VORMINGSAANBOD OVER 
OPVOEDTHEMA’S in Roeselare

EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG DE WIEG 

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

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

Driedelige cursus ‘Borstvoeding:  
goed begonnen is half gewonnen’
Telkens op maandag:  16/9, 23/9, 30/9  
van 19u tot 21u
Je kan ook voor elk infomoment apart 
inschrijven. 

Infomoment ‘Verrassing!  
Het zijn er twee…’
Di 26/11 van 19u tot 21u

in de ruimere regio 
www.groeimee.be/kalender

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM)

051 265 300 - www.cm.be/agenda -
gezondheidsbevordering.roeselaretielt@cm.be

Zwangerschapsyoga  
8-delige cursus, start op ma 2/9 telkens van 
19u40 tot 20u40

Workshop babymassage 
Di 1/10 om 13u30 en om 15u30
Di 10/12 om 13u30 en om 15u30
Gratis, wel vooraf inschrijven.

ARHUS 

051 69 18 00 - www.arhus.be/kalender

Lezing ‘Ouders onder druk: opvoeden van 
drukke kinderen’ door Ilse Dewitte
Do 3/10 om 19u30 in ARhus ism met CM en 
Bond Moyson - Inschrijven: www.arhus.be/
kalender vanaf 1/9/2019

Lezing en brunch met Eva Brumagne:   
‘Druk, druk, druk: hoe maak je tijd?’ 
Zo 17/11 om 9u30 in ARhus ism met CM
Extra: er is kinderopvang.  


