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Agenda activiteiten oktober – december 2019 

 

Oktober 2019 

”Verwendag” in de bib Berlaar 

Zaterdag 12/10/2019 van 9.30 tot 12 uur kan je in de bib Berlaar terecht voor de jaarlijkse “verwendag”.  

Bezoekers kunnen genieten van een lekkere versgebakken wafel. 

Om 10 uur is er ook de opening van de tentoonstelling rond het werk van Frans Busschots, met de 

burgemeester die voorleest uit een van de jeugdboeken van deze auteur.  

Workshop  “Zindelijkheid” 

Hoe wordt een kind zindelijk en hoe kan je je peuter hierbij begeleiden?  

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Buitenschoolse Kinderopvang Heist op den Berg, L. Carréstraat, 2220 Hallaar 

- 16/10/19 van 19u30 - 21u30 

Voorstelling: Verre van Weg (Mira) 

CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier                               - 

16/10/19 om 20u15 

Inschrijvingen via: https://www.lierscultuurcentrum.be/programma/mira-verre-van-weg/13914 

Workshop “Babymassage” 

Een babymassage zorgt voor een moment van rust en ontspanning voor je kindje én voor jou. Huidcontact 

creëert een warme band tussen jullie en stimuleert de lichamelijk en emotionele ontwikkeling van je baby. 

Bovendien kan het helpen om onrustige baby’s te kalmeren.  

Alle baby’s tussen 6 weken en 6 maanden oud vergezeld van mama en/of papa zijn welkom.  

 Consultatiebureau K&P, Ballaarweg 1, te bereiken via de Dr. Van der Borghtstraat   

 -17/10/19 om 10u15 – 11u15 
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Workshop “Bewegen met je baby”  

Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind via spel, hoe voorkom ik een afgeplatte schedel, wat is de juiste 

positie van een baby in een draagbare autostoel?, … Kom samen met je baby van 3-20 weken bewegen … het is 

leuk!  

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Vergeet geen handdoek mee te brengen.  

1.  Consultatiebureau Kind en Gezin Lier, Transvaalstraat 42, 2500 Lier  

- 24/10/19 van 10-12u 

 

2. Buitenschoolse Kinderopvang Heist op den Berg, L. Carréstraat, 2220 Hallaar 

- 21/10/19 van 10 - 11u30 

 

 

November 2019 

Workshop “Bewegen met je baby”  

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Vergeet geen handdoek mee te brengen.  

1. Buitenschoolse Kinderopvang Heist op den Berg, L. Carréstraat, 2220 Hallaar 

- 18/11/19 van 10 - 11u30 

2. Consultatiebureau Kind en Gezin Lier, Transvaalstraat 42, 2500 Lier  

- 28/11/19 van 10-12u 

Workshop “Vaste voeding” 

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

1. Consultatiebureau Kind en Gezin Bonheiden, Korte Hondshoekstraat 12, 2820 Bonheiden 

- 6/11/2019 van 13u30 - 15u30 

2. Consultatiebureau Kind en Gezin Duffel, Kwakkelenberg 1, 2570 Duffel 

- 14/11/19 van 13u30 - 16u 

3.  Buitenschoolse Kinderopvang Heist op den Berg, L. Carréstraat,  2220 Hallaar 

- 25/11/19 van 10u- 11u30 

Workshop “Slapen” 

Inslapen, doorslapen, slaaprituelen,… 
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Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Consultatiebureau Kind en Gezin Lier, Transvaalstraat 42, 2500 Lier  

- 20/11/19 van 19u30 - 21u30 

Workshop 'Voorlezen aan digital natives' 

Ben je benieuwd naar de verschillende fasen van voorlezen en bijhorende boekentips? Ben je op 

zoek naar taalstimulerende tips of boeken die aansluiten bij de leefwereld van jouw kind? Schrijf je 

dan in op tine@de-appelboom.be. Deelnemen aan deze sessie kost 10 euro.  

De Appelboom, Itegembaan 57, 2590 Berlaar       

 - 20/11/19 van 20 – 22 uur 

Peuterspeelpunt 

Tijdens de Seniorenweek (20 tot 30 november 2019) organiseren we, net zoals in de Week van de Opvoeding, 

een peuterspeelpunt. Je bent welkom in de voormiddag op donderdag 21 november in de BKO centrum.  

Grootouders en ouder met hun (klein)kinderen mogen er komen spelen. Spelend bewegen voor een betere 

ontwikkeling van je kind onder begeleiding met de visie van Bodymap. 

Workshop “Babymassage” 

Alle baby’s tussen 6 weken en 6 maanden oud vergezeld van mama en/of papa zijn welkom.  

 Consultatiebureau K&P, Ballaarweg 1, te bereiken via de Dr. Van der Borghtstraat   

 - 28/11/19 van 19 – 20 uur 

 

December 2019 

Boekenactie 

Op zoek naar een toffe bezigheid tijdens de kerstvakantie? Op zoek naar een extra cadeau voor Sinterklaas? Zin 

in wat me-time? Of lees je gewoon graag?  

Het Huis van het Kind Berlaar deelt ook in 2019 gratis kinder- en jeugdboeken uit.  

Lezen kent alleen maar voordelen. Iemand die leest kent doorgaans meer woorden dan iemand die nooit een 

boek vastneemt. Je kan je beter uitdrukken, maar ook later helpt het je. Lezen zorgt ook voor een goede 

fantasie. Je wordt meegenomen in een andere wereld. Het is gewoonweg leuk!  

Kom tijdens de ganse maand december snuisteren tussen de boeken. Je kan komen kiezen op onderstaande 

plaatsen( lijst wordt nog uitgebreid), maar check zeker de openingsuren van de organisatie.  

- OCMW Berlaar, Zomerstraat 22 
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- Gemeentehuis, Markt 1 

- Consultatiebureau, Ballaarweg 1, te bereiken via de Dr. Van der Borghtstraat 

Workshop “Vaste voeding” 

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Consultatiebureau Kind en Gezin Lier, Transvaalstraat 42, 2500 Lier 

- 2/12/19 van 19u30 - 21u30 

Workshop “Bewegen met je baby”  

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Consultatiebureau Kind en Gezin Bonheiden, Kleine Hondshoekstraat 12, 2820 Bonheiden 

- 4/12/19 van 13u30 - 15u30 

Workshop “Zindelijkheid” 

Inschrijven kan steeds via neteland@kindengezin.be of via je regioverpleegkundige bij Kind & Gezin. 

Consultatiebureau Kind en Gezin Lier, Transvaalstraat 42, 2500 Lier  

- 4/12/19 van 19u30 - 21u30 

Workshop “Babymassage” 

Alle baby’s tussen 6 weken en 6 maanden oud vergezeld van mama en/of papa zijn welkom.  

 Consultatiebureau K&P, Ballaarweg 1, te bereiken via de Dr. Van der Borghtstraat   

 - 19/12/19 van 10u15 – 11u15 

 

 

 


