
april t.e.m. augustus 2022

Kind- & ouderactiviteiten
tot 3 jaar



In dit boekje vind je taaliconen bij de
verschillende activiteiten. Zo kunnen anderstalige
ouders inschatten of zij met de activiteit kunnen

meedoen. Wat betekenen de taaliconen?

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

TAALICONEN

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je 
spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook 
iets vertellen.



SPEL &
ONTMOETING



Neem contact met ons op
Huis van het Kind Kortrijk

Volg ons op social media 
en blijf op de hoogte 

@huisvanhetkindkortrijk

huisvanhetkind@kortrijk.be

056 27 85 32

www.huisvanhetkindkortrijk.be

Dam 8a
8500 KORTRIJK

Kom langs in het infopunt op maandag (9u-12u30), 
dinsdag (13u30 - 18u) of donderdag (9u-12u30). 

 
 Maak telefonisch of via mail een afspraak. Je kan ook een
afspraak maken op een moment buiten de openingsuren.



Spel- en ontmoetingsplaatsen zijn plekken waar ouders
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen of

gewoon even tot rust komen. Kinderen krijgen er
spelmogelijkheden en komen in contact met andere

kinderen. Het is gratis. De spel- en ontmoetingsplaatsen
zijn gesloten op feestdagen.

Elke maandag 
tussen 9u en 11u30

Elke woensdag
tussen 9u en 11u30

Elke donderdag
tussen 9u en 11u30

Huis van het Kind
Dam 8a

Huis van het Kind
Dam 8a

Deelfabriek
Damastweversstraat 1



ACTIVITEITEN
april t.e.m. augustus 2022



In dit boekje vind je alle activiteiten voor
zwangeren en ouders van baby's en

peuters. Webinars volg je thuis. Bij bijna
alle andere activiteiten zijn baby's en

peuters van harte welkom, tenzij anders
vermeld! Deze activiteiten worden door

verschillende partnerorganisaties
voorzien. 

 
 



Zwangerschapsconsult
Maandag 4 april tussen 9u en 11u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Consultatie bij een vroedvrouw en mogelijkheid tot verdere
ondersteuning bij niet-medische vragen rond de komst van
de baby. 
I.s.m. Kind en Gezin, Vives - gezondsheidszorg, CKG Don
Bosco, ECK De Wieg en Infopunt Opvoeding

Gratis, breng jouw E-ID of klever van de mutualiteit mee

Niet verplicht. Wil je toch een afspraak maken? Contacteer
ilse.huys@opgroeien.be of 0499 99 57 16. 

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Naar het indoorspeelplein
Donderdag 7 april van 9u tot 12u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

We gaan samen naar een indoorspeelplein. Je kan mee met
de bus, we spreken af aan Huis van het Kind - Kortrijk. 
Je kan ook rechtreeks naar het indoorspeelplein komen.
Contacteer Lisa voor meer informatie. 

Gratis

Via lisa.demeyer@kortrijk.be of 0495 91 63 38

10u Huis van het Kind | Dam 8a, 8500 Kortrijk 



Uitstap naar bib
Woensdag 20 april van 10u tot 11u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

We gaan samen naar de bibliotheek. Er wordt een verhaaltje
voorgelezen voor de baby's en peuters. Daarnaast krijg je
uitleg over de werking van de bib & kan je baby/peuter
gratis lid worden. 

Gratis

Niet nodig 

10u Huis van het Kind | Dam 8a, 8500 Kortrijk 
10u15 Centrale bibliotheek | Leiestraat 30, 8500 Kortrijk



Triple P groepstraining
Maandag 25 april van 19u tot 21u

Wat
Het groepsprogramma van CKG Don Bosco bestaat uit 5
sessies van telkens 2 uur en 3 telefonische gesprekken met
een Triple P-medewerker. Elke ouder krijgt een boekje met
informatie en oefeningen rond positief opvoeden. De vijf
sessies gaan door op 25/04, 2/05, 9/05, 16/05 en 13/06
telkens van 19u tot 21u. 
Voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar.

Kostprijs

Inschrijven

Waar

15 euro per gezin

Via 056/20 48 01 of triplep@ckgdonbosco.be 

CKG Don Bosco - afdeling Fonkel | Graaf Boudewijn IX-laan
4, 8500 Kortrijk

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien

mailto:triplep@ckgdonbosco.be
mailto:triplep@ckgdonbosco.be


In de disco!
Donderdag 28 april van 10u tot 11u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Het is feest in de Kinderpraat. We gaan samen zingen,
dansen en springen in onze disco. Trek je leukste feestoutfit
en dansschoentjes aan.!

Gratis

Niet nodig

Deelfabriek | Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk



Zwangerschapsconsult
Maandag 2 mei tussen 9u en 11u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Consultatie bij een vroedvrouw en mogelijkheid tot verdere
ondersteuning bij niet-medische vragen rond de komst van
de baby. 
I.s.m. Kind en Gezin, Vives - gezondsheidszorg, CKG Don
Bosco, ECK De Wieg en Infopunt Opvoeding

Gratis, breng jouw E-ID of klever van de mutualiteit mee

Niet verplicht. Wil je toch een afspraak maken? Contacteer
ilse.huys@opgroeien.be of 0499 99 57 16. 

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Babymassage
Maandag 2 mei van 14u tot 15u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

De huid is het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s. Een
vroedvrouw & student van Vives - vroedkunde leren 8 ouders
(of grootouders) hun baby masseren. 

Opgelet! Jouw baby is best tussen 6 weken en 6 maanden oud.

Gratis

Inschrijven via huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Opendeurdag Huis van het Kind
Woensdag 11 mei tussen 14u en 17u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Tijdens de opendeurdag van Huis van het Kind maken ouders en
kinderen kennis met de partners en werkingen van Huis van het
Kind. Je krijgt informatie en voor de kinderen zijn er leuke
activiteiten! Kom zeker ook eens kijken naar de dieren van 
de mobiele kinderboerderij! 

Gratis

Niet nodig

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Uitwisselingsavond 
'Op het potje!'
Dinsdag 17 mei van 19u tot 21u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Zindelijk worden verloopt niet bij elk kind even vlot. Op deze
avond geven we eerst uitleg over het zindelijkheidsproces en de
ondersteuning die vanuit Kind en Gezin, infopunt opvoeding,
Deelfabriek en het KOALA project kan gegeven worden. Daarna
gaan kleuterscholen, kinderopvang en ouders in gesprek en kun
je vragen stellen.  

Gratis

Inschrijven via huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32

Evenementenhal Depart | Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien



Speelfabriek
Woensdag 18 mei van 13u30 tot 16u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Kom al spelend kennismaken met het vrije tijdsaanbod in de
buurt! 

Gratis

Niet nodig 

V-Tex | Pieter de Conicklaan 23a, 8500 Kortrijk



Krantenbad
Donderdag 19 mei van 10 tot 11u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Wist je dat spelen met oud papier ook tof kan zijn? We gaan
dat testen! 

Gratis

Niet nodig

Deelfabriek | Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk



Babymassage
Dinsdag 1 juni van 13u30 tot 14u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de huid.
Voor wie: baby’s tussen 6 weken en 6 maanden, vergezeld van
mama, papa of grootouder.  
Benodigdheden: neutrale massageolie voor je baby
Georganiseerd door CM & Wiegwijs

Gratis

Inschrijven via www.cm.be/selfservice/agenda

 Consultatiebureau Wiegwijs | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Help! Mijn kind doet moeilijk! 
Donderdag 2 juni van 13u15 tot 15u15

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Gratis 

Via huisvanhetkind@kortrijk.be of 056 27 85 32

Huis van het Kind | Dam 8a, 8500 Kortrijk

Een groep ouders denken samen met CKG Don Bosco na
over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van onze
kinderen tussen 0 en 12 jaar (structuur, grenzen, belonen,
aanpak negatief gedrag en problemen,...).  
De reeks gaat door op 2, 9, 16 en 23 juni 2022, telkens van
13u15 tot 15u15.
Heb je geen opvang voor je kind? Neem contact op, we
zoeken samen een oplossing! 

Enkel voor
ouders

er is geen opvang 

voor kinderen 
voorzien



Plan je zomervakantie! 
Donderdag 9 juni van 10u tot 11u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Het is bijna vakantie! Plan samen met Claudine van Rap Op
Stap een leuke uitstap (bv. Plopsaland, de zoo,…) of vakantie
in België (bv. weekje naar zee, weekend Ardennen,…) 

Gratis

Niet nodig

Deelfabriek | Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk



Zwangerschapsconsult
Maandag 13 juni tussen 9u en 11u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Consultatie bij een vroedvrouw en mogelijkheid tot verdere
ondersteuning bij niet-medische vragen rond de komst van
de baby. 
I.s.m. Kind en Gezin, Vives - gezondsheidszorg, CKG Don
Bosco, ECK De Wieg en Infopunt Opvoeding

Gratis, breng jouw E-ID of klever van de mutualiteit mee

Niet verplicht. Wil je toch een afspraak maken? Contacteer
ilse.huys@opgroeien.be of 0499 99 57 16. 

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Waterpret
Donderdag 30 juni van 10u tot 11u

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

We zorgen voor leuke spelletje met water voor de
allerkleinsten! 

Gratis

Niet nodig

Deelfabriek | Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk



Zwangerschapsconsult
Maandag 4 juli tussen 9u en 11u30

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Waar

Consultatie bij een vroedvrouw en mogelijkheid tot verdere
ondersteuning bij niet-medische vragen rond de komst van
de baby. 
I.s.m. Kind en Gezin, Vives - gezondsheidszorg, CKG Don
Bosco, ECK De Wieg en Infopunt Opvoeding

Gratis, breng jouw E-ID of klever van de mutualiteit mee

Niet verplicht. Wil je toch een afspraak maken? Contacteer
ilse.huys@opgroeien.be of 0499 99 57 16. 

Huis van het Kind - Kortrijk | Dam 8a, 8500 Kortrijk



Van kinderwens naar kraamtijd — Dinsdag 19 april om 19u

Mijn kindje heeft koorts, is ziek — Dinsdag 3 mei om 19u

Samen zwanger — Dinsdag 17 mei om 19u

Verrassing! Het zijn er twee! — Dinsdag 7 juni om 19u

Borstvoeding, goed begonnen is half gewonnen  
deel 1 — Maandag 30 mei om 19u
deel 2 — Maandag 13 juni om 19u 
deel 3 — Maandag 20 juni om 19u

GRATIS Online webinars 

Meer info en inschrijven
Via eckdewieg.be/activiteiten.aspx



Opendeur kraamcentra De Wieg

Meer info en inschrijven

Vrijdag 22 april van 16u30 tot 19u30 opendeur in Roeselare  
— 16u30 hybride infosessie zwanger en bevallen zonder rugpijn
— 18u hybride infosessie borstvoeding combineren met werk
    of studeren? Het kan! 

Vrijdag 13 mei van 16u30 tot 19u30 opendeur in Brugge
— 16u30 hybride infosessie signalen van je baby 
— 18u hybride infosessie je baby dragen in een draagdoek

Vrijdag 17 juni van 16u30 tot 19u30 opendeur in Roeselare
— 16u30 hybride infosessie veerkracht in je zwangerschap &
    kraamtijd 
— 18u hybride infosessie de ecologische luierwissel en
    verzorging

Via eckdewieg.be/activiteiten.aspx

Je kan de hybride infosessies thuis of ter plaatse volgen.

Gratis



In de zomervakantie zijn onze ontmoetingsplaatsen gesloten,
maar spreken we elke woensdagvoormiddag af op een
speelpleintje in Kortrijk. 

De data zijn: 
6, 13, 20 en 27 juli telkens van 9u tot 11u30
3, 10, 17, 24 en 31 augustus telkens van 9u tot 11u30. 

Voor de locaties: kijk op huisvanhetkindkortrijk.be of
Huis van het Kind Kortrijk 

Spelen in het park

Wat

Kostprijs

Inschrijven

Gratis

Niet nodig

https://www.facebook.com/huisvanhetkindkortrijk
https://www.facebook.com/huisvanhetkindkortrijk


OVERZICHT



OVERZICHT ACTIVITEITEN

04/04     Zwangerschapsconsult

07/04     Uitstap naar indoorspeelplein

20/04     Uitstap naar  de bib

25/04     Triple P (vervolg op 2/05, 9/05, 16/05 en 13/06)

28/04     Kinderpraat - In de disco! 

02/05     Zwangerschapsconsult

02/05     Babymassage

11/05       Opendeurdag Huis van het Kind

17/05      Uitwisseling 'Op het potje'

118/05    Speelfabriek

19/05     Kinderpraat - Krantenbad

01/06     Babymassage

02/06    'Help, mijn kind doet moeilijk!' 

              (vervolg op 9, 16 en 23/6)

09/06    Kinderpraat - Plan je zomervakantie! 

13/06     Zwangerschapsconsult

30/06    Kinderpraat - Waterpret

04/07    Zwangerschapsconsult



Wist je dat je in de Deelfabriek verschillende
deel- en ruilinitiatieven kan vinden? Je kan er

een kinderfiets ontlenen, kinderkledij ruilen,
babymateriaal ontlenen, luieroverschotten
doneren voor de pamperbank en zo veel

meer!  
 

Alle info op www.kortrijk.be/deelfabriek.

Verboden op de openbare weg te werpen.
V.U. Kaat Carrette, Huis van het Kind – Kortrijk,
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kortrijk.be%2Fbibliotheek&data=04%7C01%7C%7C99ecb31027f241e3bbe908d97d049fca%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637678281078475315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4izhScY4x7dznpQtWpSAkS7Tli%2F5b%2FpQ1yX5kxo9LFM%3D&reserved=0

