
Voor alle gezinnen in Ekeren 

 December 2021 

Inschrijven voor nieuws per mail? Klik hier of scan de code    

 
Uitschrijven voor nieuws per mail? Stuur een mailtje aan 

Huisvanhetkind.Ekeren@antwerpen.be 

 

Samen voederbollen maken     ouder-kind activiteit 

Mama’s, papa’s, grootouders, … maken samen met hun kinderen verschillende 

vogellekkernijen in ons atelier. Wij zorgen voor het materiaal en jullie maken daar de 

lekkerste hapjes voor de vogels van. 

 

Voor ouders, grootouders, ... en hun kinderen tussen 5 

en 12 jaar 

 

Jongere broertjes en zusjes zijn ook welkom. Zij kunnen 

spelen bij ‘Komen Spelen’. 

 

Woensdag 1 december | tussen 13u30 en 16u30 

Je kiest zelf wanneer je komt en gaat. 

In Huis van het Kind Ekeren 

Alles is gratis. 

Inschrijven en meer info 

volg deze link naar onze website  
 

 

  

Leuk om samen te 

doen ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNEkTLleyAnqbeLuYzNcnhsWkSsjqXW61YUjFusv2_8M9PeA/viewform?usp=sf_link
mailto:Huisvanhetkind.Ekeren@antwerpen.be
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/activiteiten/voederballen-maken


 

 

Spelend bewegen       ouder-kind activiteit 

Mama’s, papa’s en grootouders leren hier om op een leuke manier thuis te bewegen met de 

kinderen! 

Voor ouders, grootouders en opvoeders met 

kinderen van 3 tot 6 jaar 

 

 

  

Zaterdag 11 december | van 10u tot 12u 

In Huis van het Kind Ekeren 

Inschrijven en meer info: 

volg deze link naar onze website  

Peuterpuberteit       online thema- avond 

Je leert positief omgaan met het gedrag van je peuter. Je ontdekt hoe je goed gedrag 
stimuleert en wat je van jouw kind kan verwachten.  

 

 

Voor ouders met kinderen 

van 18 maanden tot 4 jaar 

 

Maandag 20 december | van 19u15 tot 21u15 

Online  

Inschrijven en meer info: 

volg deze link naar onze website 
 

 

  

Fijn dat het gewoon 

van thuis kan ! 

Nog meer spelen met 

mama en papa ! 

https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/activiteiten/spelend-bewegen
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/activiteiten/online-thema-avond-peuterpuberteit


 

 

 

Oudersalon tijdens de vrouwengroep 

Met de vrouwengroep van het EVA-Centrum praten over kinderen. 

Voor ouders met kinderen tussen 0 en 25 jaar  

Donderdag 16 december | van 13 – 15.30  uur 

in EVA-Centrum, Kattenberg 54, Ekeren 

Inschrijven is niet nodig 

 

 

 

 

 

   
 

meer info: 

In Huis van het Kind Ekeren en EVA-Centrum 

 

Komen Spelen 

Spelen en praten met kinderen en ouders uit je buurt.  

 

 

Voor ouders met kinderen van 0 en 6 jaar 

 

Elke woensdag tussen 13.30 – 16u30 

Je komt en gaat wanneer je wilt 

 

In Huis van het Kind Ekeren 

      Inschrijven is niet nodig 

 

 

 

  

Ook voor ouders een plezant moment! 

Leuk praten met andere 

ouders en leren van elkaar! 



 

 

 

 

 

 

Huis van het Kind Ekeren 

 

 
huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be 

 03 502 02 30 

 

Elke maandag tussen 13 en 16 uur 

Elke woensdag tussen 9 - 12 en 13 - 16 uur 

 Moretuslei 64 | 2180 Antwerpen-Ekeren 

 

 Deelnemen aan de WhatsApp-groep? Scan deze code       

 

www.huisvanhetkindantwerpen.be  @huisvanhetkindantwerpen 

Tot snel! 

Disclaimer – Huis van het Kind Ekeren neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw 
inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze 
werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, 
de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 
huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be . U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op https://www.antwerpen.be/  

 

mailto:huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be
http://www.huisvanhetkindantwerpen.be/
mailto:huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/

