Programma
maart - april 2018

Aanbod Huis van het Kind Eeklo
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Speel-o-theek Speelbazaar is elke woensdag
open van 14 tot 18u. Kaaistraat 32, Eeklo.
Alle gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar
zijn welkom om de Speelbazaar te komen
ontdekken! Je kan er gezellig spelen en je kan
speelgoed lenen.
Meer info op de facebookpagina:
www.facebook.com/speelbazaar

T

Peuters in actie!
Jonge kindjes zitten vandaag de dag veel stil. Ze kijken TV,
spelen computerspelletjes, zitten in de buggy,… Met Peuters
in actie zetten we ze in beweging, samen met mama of
papa, opa of oma!

Opgelet: Speelbazaar sluit de 1ste week van de
paasvakantie. Terug open op woensdag 11 april 2018.
Maandelijks ontmoetingsmoment
boven in de Speelbazaar:
28/03/18 Paashaas op bezoek! Gezellig samen op de foto
met de paashaas.

Bewegen is heel belangrijk voor kinderen. Kinderen tussen
1,5 en 3 jaar hebben veel deugd van spelen, lopen, springen,
dansen,… kortom van bewegen! Bewegen is goed voor de
ontwikkeling van de motoriek en kinderen leren er veel uit
voor later!
In deze workshop kunnen (groot)ouders samen met hun
kind leuke spelletjes doen. Ze krijgen eenvoudige speel- en
beweegtips waar ze thuis mee aan de slag kunnen!

Kind & Gezin geeft een worskhop tanden poesten!
(groot)ouders en kinderen 0 tot 12 jaar zijn welkom
van 14 tot 16 uur.
Gratis en je moet niet inschrijven.

18/04/18

Wie: (groot)ouders en hun kinderen van 1,5 tot en met 3
jaar.
Wat: De begeleider van de CM heeft een heleboel
gemakkelijke en ;leuke beweegpelletjes waar ouders en
kinderen aan kunnen meedoen. Je doet best gemakkelijke
kledij aan!
Wanneer:

Woensdag 7 maart 2018 van 15u15 tot 16u30
Woensdag 18 april 2018 van 14 tot 16 uur 		
tijdens de Buitenspeeldag

Waar: Grote zaal Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat
136/8, Eeklo.
Prijs: Gratis! Inschrijven via onthaal Wijkcentrum De Kring
of via gezondheidspromotie.mvl@cm.be
Alle info bij Melisa van Wijkcentrum De Kring:
melisa@wijkcentrumdekring.be of 09 378 61 69

Huisstijlgids

25/04/18 Samen aan de slag met klei en plasticine!
(groot)ouders en kinderen 0 tot 12 jaar zijn welkom
van 14 tot 16 uur.
Gratis en je moet niet inschrijven.
De jeugddienst komt die dag ook de Kidsgids
zomervakantie voorstellen!
Je kan ook bij het vrijetijdspunt terecht voor
informatie over kampen!
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Kind & Gezin op bezoek
in de Speelbazaar
= Lieve van Kind & Gezin helpt ouders met kinderen tot 6
jaar op weg bij opvoedingsvragen.

14/03/18 14 tot 16 uur
Gratis, zonder afspraak.
28/03/18 14 tot 16 uur. Gratis workshop op de zolder van
de Speelbazaar. Je komt er op een leuke manier
alles te weten over tanden en tanden poesten
voor de allerkleinsten!
Gratis, zonder afspraak.
25/04/18 14 tot 16 uur. Gratis workshop op de zolder
van de Speelbazaar. Je komt er op een leuke
manier alles te weten over het spel van de
allerkleinsten!
Gratis, zonder afspraak.
Kind & Gezin op bezoek gaat door elk 2de en 4de woensdag
van de maand.

Vrijetijdspunt in de Speelbazaar
Vakantie in eigen land... Een dagje er op uit... Iets leuks doen in je
vrije tijd… Met een beperkt budget?
Vrijetijdspunt Wegwijzer helpt je op weg! Aanbod van goedkope
daguitstappen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten. Advies bij al
jouw vragen rond vakanties, uitstappen en vrije tijd.

07/03/18 14 tot 16 uur
Gratis, zonder afspraak.
21/03/18 14 tot 16 uur
Gratis, zonder afspraak.

Inloopmoment
Inloopmoment voor ouders: elke vrijdag van 9 tot 12u zit
gezinsondersteuner Petra van Kind & Gezin bij het onthaal van
Wijkcentrum De Kring. Je kan bij haar terecht voor een babbel,
voor informatie, …

Opgelet: het inloopmoment gaat NIET door in
schoolvakanties.
Het Inloopmoment gaat door in Wijkcentrum De Kring,
Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo.
Inloopmoment is een samenwerking tussen Kind & Gezin en
Wijkcentrum De Kring.
Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa Vandenabeele,
melisa@wijkcentrumdekring.be of op 09 378 61 69. Info krijg je
ook bij Kind & Gezin, Visstraat 14, Eeklo.

Opgroeibabbels
30/03/18 In de puree! Samen koken en aan de slag met
jouw vragen rond opvoeding!
Gratis, ouders met kinderen tem 6 jaar. Grote
zaal Wijkcentrum De Kring.
Van 9u30 tot 11u30, speelgoed en materiaal
voor de kleinsten aanwezig.
27/04/18 Een schram, een buil, een bloedneus,… In deze
workshop krijg je tips rond EHBO bij kinderen.
Gratis, ouders met kinderen tem 6 jaar.
Grote zaal Wijkcentrum De Kring.
Van 9u30 tot 11u30, speelgoed en materiaal
voor de kleinsten aanwezig.
Opgroeibabbels gaat door in Wijkcentrum De Kring,
Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo.

25/04/18 14 tot 16 uur
Gratis, zonder afspraak.
Voor meer informatie over Speelbazaar en haar activiteiten kan
je terecht bij Melisa Vandenabeele, speelbazaar@gmail.com of op
09 378 61 69.

Babybazaar
Ruilwinkel Babybazaar is open om kledij
en materiaal te leveren en te kopen elke
dinsdag 10 tot 12u
en elke woensdag van 14 tot 16u.
Kaaistraat 32, Eeklo.

Opgelet: Babybazaar sluit de eerste week van de
paasvakantie. Terug open op dinsdag 10 april 2018.
Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa Vandenabeele,
melisa@wijkcentrumdekring.be of op 09 378 61 69.

Opgroeibabbels is een samenwerking tussen VCLB
Meetjesland, Kind & Gezin, Schatjeseiland en Wijkcentrum
De Kring.
Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa
Vandenabeele, melisa@wijkcentrumdekring.be of
op 09 378 61 69.

Werkgroep Ouders voor ouders
20/03/18 We gaan op bezoek naar de Jeugddienst van Eeklo.
We krijgen een rondleiding en uitleg over de werking
(Wat is grabbelpas, roefel, het jeugdhuis,…?). We
krijgen info over het nieuwe inschrijfsysteem voor
vrije tijd.
Gratis, ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Gratis
ontbijt en kindjes zijn welkom!
Werkgroep Ouders voor Ouders gaat door in Wijkcentrum De
Kring, Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo.
Werkgroep Ouders voor Ouders is een samenwerking tussen
Kind & Gezin, Schatjeseiland en Wijkcentrum De Kring.
Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa Vandenabeele,
melisa@wijkcentrumdekring.be of op 09 378 61 69.

Huisstijlgids
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De Schatkamer
(in de vestiging
Gezondheidscentrum) is
sinds kort ontleenpunt
voor Sensoa. De Sensoakoffer bevat een brede
waaier aan educatieve
materialen voor
relationele en seksuele vorming (RSV). Vanaf heden
kunnen professionals uit onderwijs, jeugdhulp, jeugdwerk
(en andere partners) dit Sensoa-materiaal uit de Schatkamer
ontlenen in het kader van hun dienstverlening aan cliënten.

OBC De Waai organiseert
het Paaskamp 2018

Ontlenen kan bij de verantwoordelijke Eline Van Daele via
info@gezondheidscentrummeetjesland.be of telefonisch via
0492.34.02.17.
Heb je als professional nog geen log-in
om de overzichtslijst van de koffers te raadplegen,
gelieve deze aan te vragen via
www.gezondheidscentrummeetjesland.be .

Tip!
Op dinsdag 08-05-2018 (van 16h tot 18h) zal Sensoa de
materialen komen voorstellen in het Gezondheidscentrum.
Uitnodiging volgt…

In de paasvakantie organiseert OBC De Waai, een afdeling van
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, drie dagen een dagkamp
in het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Jongeren,
jongens en meisjes, van acht tot en met twaalf jaar die voldoen
aan de RTH-voorwaarden kunnen deelnemen aan dit kamp.
Deze voorwaarden zijn:
• Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar
er moet wel minstens een vermoeden zijn van gedrags- en/of
emotionele problemen.
• Je woont in de provincie Oost-Vlaanderen.
Tijdens dit kamp is het onze uitdaging om de (verborgen)
talenten van ieder kind in de verf te zetten. Door middel
van leuke en creatieve activiteiten én onze methodische
en professionele begeleiding, werken we richting meer
weerbaarheid en leren we je kind om op een fijne en sociale
manier met anderen om te gaan.
In de paasvakantie op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11
april. Maaltijd en drank is inbegrepen, er worden geen kosten
voor dit kamp berekend.

Op dinsdag 20 maart 2018 vindt in de vestiging
Gezondheidscentrum een gratis infosessie plaats over het
zindelijk worden bij kinderen.
Je krijgt er als ouder antwoorden op vragen als “Hoe
en wanneer begin je eraan?” en “Wat met ongelukjes?”.
Daarnaast worden er heel wat tips en adviezen gegeven.

Datum: 20-03-2018
Uur: 19h

Adres: MFC-OBC De Waai,
Waaistraat 6,
9900 Eeklo
(09 377 46 15)
Groep van maximaal zes jongeren
Ouders (of anderen) staan zelf in voor het brengen en afhalen
van de jongere
08u00 – 09u00: Mogelijkheid tot opvang
09u00 – 09u15: (K)ei-leuk-onthaal
09u15 – 12u00: Allerhande activiteiten, o.a. therapeutisch
werken met de dieren
12u00 – 13u00: Opwarmen bij een warme paasmaaltijd en (K)
ei-lekker-drankje
13u00 – 15u45: Allerhande activiteiten, o.a. Rots & Water
15u45 – 16u00: (K)eiig afscheid
16u00 – 17u00: Mogelijkheid tot opvang

Locatie: Visstraat 14 te Eeklo
Iedereen welkom!

Inschrijven is mogelijk tot en met 21 maart 2018. Inschrijven kan
na telefonische afspraak u kunt hiervoor contact opnemen met
Karin Moerman via het nummer: 09/3774615 of te mailen naar:
karin.moerman@jeugdhulpdonbosco.be.

Huisstijlgids
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Ouder Kind Yoga:
kennismaking en cursus!
Niets leuker dan samen met je kind gezellig ontspannen! In
de ouder kind yoga leer je samen, op een speelse manier, tot
rust komen en je lichaam kennen. Een echte aanrader!

Wie: (groot)ouders en kinderen van 6 tot 10 jaar.
Wat: Chantal Pyfferoen leert ontspannende yoga
oefeningen aan ouder en kind. Geen voorkennis nodig,
iedereen kan meedoen!

Het jonge kind…
Eeklo schakelt naar
de toekomst.
Jolien is er om gezinnen te ondersteunen die zwanger
zijn of heel kleine kinderen hebben. Ze kan helpen
met het geven van informatie, mee de stap zetten
naar diensten, ondersteunen waar nodig,… Daarnaast
organiseert ze overleg tussen de partners en organiseert ze
ontmoetingsmomenten op verplaatsing voor gezinnen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Jolien De Spiegeleer,
0492 38 05 01 of hetjongekindeeklo@eeklo.be

Wanneer:
Kennismakingsworkshop op 29 maart 2018
van 16u15 tot 17u45.
Reeks van 5 sessies: 19 en 26 april 2018, 3, 10 en 17 mei
2018. Telkens van 16u15 tot 17u45.

Luiertoelage

Prijs:
Kennismakingssessie
Niet-lid: 10 euro
CM-lid: 5 euro
Leden en niet-leden met VT: 0,50 euro
Uitpas aan kansentarief: 0.50 euro

Gezinnen met kinderen tot 3 jaar die toegang hebben tot
de sociale kruidenier van Wijkcentrum De Kring krijgen een
maandelijks budget om daar luiers aan te kopen. Om in
aanmerking te komen voor een luiertoelage kan je contact
opnemen met de sociale dienst van het OCMW, Visstraat 16,
Eeklo.

Cursus (5 sessies)
Niet-lid: 50 euro
CM-lid: 25 euro
Leden en niet-leden met VT: 2,5 euro
Uitpas aan kansentarief: 2.5 euro
Info en inschrijven via gezondheidspromotie.mvl@cm.be.
Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Mail voor
meer info naar speelbazaar@gmail.com of kom eens langs in
de Speelbazaar op woensdag tussen 14 en 18uur.

Babykaart
Gezinnen met kinderen tot 12 maanden kunnen via Kind
& Gezin een babykaart aanvragen. Met de kaart kunnen
ouders gratis start- en opvolgvoeding bij een vaste
apotheker afhalen. De babykaart wordt enkel toegestaan
na een sociaal onderzoek door het OCMW en een beslissing
door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Info bij
Kind & Gezin, Visstraat 14, Eeklo.

Alle info bij Melisa van Wijkcentrum De Kring:
melisa@wijkcentrumdekring.be of 09 378 61 69 .

Schatjeseiland
Gezinsvriendelijke uitstappen!
13/04/18 Uitstap naar familiepark De Sierk in Oostende
De bus vertrekt aan de markt van Eeklo en stopt ook
aan de kerk in Sint Jozef.
Vertrek 9u30, terug +/- 18u.
Neem zelf je lunchpakket mee.
Kirsten en Melisa begeleiden.
Inschrijven aan het onthaal van Wijkcentrum De
Kring, Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo.
Kostprijs:
Volwassene = €20 of €5 Uitpas aan kansentarief
Kind -12 jaar €10 of €2.5 Uitpas aan kansentarief
Kind -2 jaar = €5 of €1.25 Uitpas aan kansentarief
Inbegrepen in de prijs zit het vervoer, de tickets en
de verzekering.

Huisstijlgids

Bij Schatjeseiland kunnen kinderen van 0
tot 3 jaar die in Eeklo of Waarschoot wonen
op korte termijn terecht. Ouders kunnen gebruik maken van dit
opvanginitiatief van de stad Eeklo als ze bijvoorbeeld zoeken
naar werk, een cursus volgen, in afwachting zijn van een plaats
binnen de reguliere opvang, naar de dokter moeten,… Voor meer
informatie kan je terecht bij Julie Lemaitre, julie.lemaitre@eeklo.
be of op 0499 53 46 46.

Katrol Eeklo
Studiebegeleiding voor kinderen in de eerste graad van
het lager onderwijs die opgroeien in kwetsbare gezinnen.
Studenten uit een pedagogische of sociale richting gaan
aan huis bij gezinnen en ondersteunen de kinderen bij hun
huiswerk, samen met de ouders. Voor meer informatie kan
je terecht bij Steven Toch, katrol.eeklo@dezuidkaai.be of op
092 18 17 03.

Heb je nog andere vragen over bovenstaande initiatieven?
Neem dan contact op met Koen Geirnaert,
coördinator Lokaal Sociaal Beleid OCMW Eeklo,
Welzijnscampus De Zuidkaai, Zuidmoerstraat 136 bus 6, 9900 Eeklo.
Tel. 09 218 17 03 of koen.geirnaert@ocmweeklo.be.
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