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Fijn, je hebt de kalender met het 
aanbod van Huis van het Kind 
Baldemore in handen!

Je vindt hier het aanbod rond 
opvoedingsondersteuning in de regio 
Balen, Dessel, Mol en Retie, zowel 
onze eigen activiteiten, als die van 
de partners van Huis van het Kind 
Baldemore. Zo vind je op één plaats 
alles wat er te doen is rond opvoeden 
in de regio.

Alle activiteiten in deze kalender 
zijn GRATIS, tenzij anders 
vermeld. Inschrijven is verplicht.

Je vindt een inschrijvingslink bij elke 
activiteit. Lukt het inschrijven niet? 
Neem contact op met Huis van het 
Kind, je vindt de contactgegevens op 
de laatste pagina. 

Inschrijven kan vanaf 15 
september.

Het aanbod opvoedingsondersteuning 
is er voor iedereen die iets met 
opvoeding te maken heeft of er in 
geïnteresseerd is: ouders, grootouders, 
leerkrachten, studenten, begeleiders,…

Je vindt onze kalender ook  
terug op onze website  
www.huisvanhetkindregiomol.be 

Volg ons op Facebook G en 
Instagram e om op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes!

Tips voor onze volgende 
opvoedingskalender zijn welkom via 
huisvanhetkind@gemeentemol.be. 

Hopelijk tot snel!

Over welke leeftijdsgroep  
gaat de activiteit?

18+

baby’s  
(zwanger tot ± 1 jaar)

peuters  
(1 - 2,5jaar)

kleuters  
(2,5 - 6 jaar)

lagere schoolleeftijd  
(6 - 12 jaar)

middelbare schoolleeftijd 
(12- 18 jaar)

adolescenten (18+) 
 



Kalender 
2022

• Infosessie: slaap zacht            
Donderdag 22 september van 20 tot 21.30 uur

• Infosessie slapen 
Donderdag 29 september van 19.30 tot 21 uur

• Training: positief en verbindend opvoeden 
Dinsdagavond 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 en 15/11 
van 19.30 tot 21.30 uur

• Info-namiddag: Hoe vertel ik slecht nieuws aan de 
kinderen/kleinkinderen 
Woensdag 5 oktober van 13.45 tot 16.30 uur

• Lezing: Afgestemd opvoeden 
Woensdag 25 oktober van 19.30 tot 21.30 uur 

• Webinar: Samen zwanger  
Donderdag 13 oktober en dinsdag 13 december 
van 19 tot 20 uur

• Vormingsreeks: Waakzaam zorgen voor tieners  
Woensdagavond 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11 
van 19.30  tot 21.30 uur

• Infosessie zindelijkheid K&G  
1 december van 19.30 tot 21 uur

• Voorlezen in de bib

• Weerbaarheidstrainingen
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Infosessie slaap zacht          
Door Julie Verlinden, slaaptherapeut

Een goede nachtrust met kinderen? Niet 
evident. Julie Vanderlinden (slaaptherapeut) 
geeft je meer info over slaaptijden, goede 
kwalitatieve slaap, tips voor slaaphygiëne, 
ritme en regelmaat... 
In de sessie wordt ook ingegaan op de impact 
van groeispurten, regeldagen en ziekte op de 
slaap van je kind.  

 online

22 september
20 - 21.30 uur

Inschrijven:

Infosessie slapen K&G 
Door de regioverpleegkundige van K&G

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 
regioteam van Kind en Gezin een infosessie 
over slapen. Allerhande tips en adviezen over 
het slapen van jonge kinderen komen hier aan 
bod.

 Online

29 september
19.30 -21 uur

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E

Inschrijven:



Training ‘positief en verbindend opvoeden’
Door AIKO

Hoe kan je op een positieve manier opvoeden én daarbij een goede band met je 
kind opbouwen?

• Hoe bepaal je regels en trek je duidelijke, voorspelbare grenzen zonder een 
strijd aan te gaan?

• Hoe praat je met en luister je naar je kind zodat het zich echt gehoord voelt?
• Hoe kan je omgaan met hevige emoties van je kind?

In deze 6-delige training worden informatie en handvaten over deze thema’s 
gegeven waarmee je thuis meteen aan de slag kan. 

De groep bestaat uit 10 ouders. Je kan alleen of als koppel deelnemen.

 ’t Getouw, vergaderzaal 3

Dinsdagavond 27/9, 4/10, 
11/10, 18/10, 25/10 en 15/11

19.30 -21.30 uur

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E

Inschrijven:
Katrien Ballegeer

 training-aiko@lentekind.be

 014 32 04 24

 15 euro per gezin  
voor de 6 sessies
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Info-namiddag: Hoe vertel 
ik slecht nieuws aan de  
kinderen/kleinkinderen?  
door prof. Dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog 
en rouwspecialist

Voor veel (groot)ouders en hulpverleners is het 
overbrengen van slecht nieuws moeilijk. 

Spreker Manu Keirse wil ouders, grootouders, 
leerkrachten, hulpverleners,… inzicht geven in 
de leefwereld van het kind. Hij geeft handvaten 
om een kind op een goede manier bij verlies te 
betrekken en te begeleiden. 

 podiumzaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol

5 oktober
13.45 - 16.30 uur

Inschrijven voor  
1 oktober:

 tegenkanker@
gemeentemol.be

 014 33 05 03  

Webinar: Samen zwanger        
Door de ziekenfondsadviseur

Een boeiende online sessie waar je als zwangere 
allerlei praktische zaken te weten komt. 
Je hebt enkel een telefoon, tablet of computer 
nodig met een stabiele internetverbinding. De 
ziekenfondsadviseur overloopt alle nodige info rond 
zwangerschap en geboorte, je krijgt interactieve 
poll’s & vragen voorgeschoteld en je kan ondertus-
sen via de live chat vragen stellen. Je maakt kennis 
met de diensten en voordelen van ons ziekenfonds.

 online

13 oktober
13 december

19 - 20 uur

Inschrijven:

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E
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Lezing: Afgestemd opvoeden
Door Jürgen Peeters, auteur van het boek 
‘Kinderen zijn geen puppy’s

Kleine kinderen stellen regelmatig lastig gedrag, 
zoals driftbuien, andere kinderen bijten, zichzelf of 
anderen pijn doen,…  

In deze lezing gaat Jürgen Peeters dieper in op 
mogelijke oorzaken van gedragsproblemen bij 
kinderen. Hij schept een kader waarin wij als 
volwassenen het gedrag van onze kinderen beter 
kunnen plaatsen en geeft inzichten in hoe we 
hiermee om kunnen gaan. 

 podiumzaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol

25 oktober
19.30 - 21.30 uur

Inschrijven:

Vormingsreeks: Waakzaam 
zorgen voor tieners      
Door Kim Custers, sleutelfiguur opvoedingsonder-
steuning in Mol

In deze vierdelige vormingsreeks neemt Kim je 
mee in het brein van je tiener. We gaan in op typ-
isch tienergedrag en het belang van een warme 
ouder-kindbinding. De focus ligt op begrenzing va-
nuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht 
voor de positieve relatie tussen de opvoeder en 
de jongere. 

Samen kennis en inzichten delen staat centraal 
in deze reeks, we werken daarom in een kleine 
groep. Kom gerust samen als koppel, of voel je 
vrij om iemand mee te brengen die jou op één of 
andere manier ondersteunt in het opvoeden.
Deze reeks is bedoeld voor ouders van tieners 
tussen 10 en 15 jaar.

  ’t Getouw zaal 3, Molenhoekstraat 2, Mol

9/11, 16/11, 
23/11 en 

30/11
19.30 - 21.30 uur

Inschrijven:

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E
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Infosessie  
zindelijkheid K&G
Door de regioverpleegkundige van K&G

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het regioteam van Kind en Gezin een sessie 
rond zindelijkheid. Allerhande informatie en tips komen aan bod. 

 online

1 december
19.30 -21 uur

Inschrijven:

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E



Voorlezen in de bib
De bib van Mol leest voor aan kinderen tussen 4 en 7 jaar en 
hun broertjes en zusjes.
Elke 1ste zaterdag van de maand om 10.30 uur
Elke 3de woensdag van de maand om 14.30 uur
(behalve tijdens vakanties)

De bib van Balen: voorleesmomenten met een knutselstaartje
Hou jij van verhaaltjes?
Hou je ook van knutselen?
Zet je gezellig bij onze voorlezer en ga helemaal mee in het verhaal.  
Nadien knutselen we samen nog iets wat bij het verhaal past.

Inschrijven via de website vrijetijd.balen.be

• woensdag 14 esptember om 14 uur
• zaterdag 29 oktober om 11 uur
• zaterdag 17 december om 11 uur

De bib van Dessel: de verteltent
Elke 3e zaterdag van de maand heten 
we alle kleuters tussen 3 en 6 weer 
welkom in de verteltent! Terwijl de 
kleuters wegdromen bij de mooiste 
verhalen, kunnen mama’s, papa’s, 
oma’s en opa’s in de bib een koffietje 
drinken. De verteltent is gratis en er 
zijn telkens 3 voorleesmomenten: om 
9, 10 en 11 uur.

Inschrijven is verplicht en kan in de bib 
of via ischool. Je kan je niet meteen 
voor alle sessies inschrijven, maar de 
inschrijvingen voor de volgende editie 
gaan open als de vorige afgelopen is.
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Weerbaarheidstrainingen
Een open aanbod voor kinderen en jongeren van 6 – 18 jaar rond het thema 
weerbaarheid.

Het doel is individuen en de groep te versterken en zichzelf te leren op een 
maatschappelijk aanvaardbare manier weerbaar te maken. We gaan op een 
actieve manier aan de slag. We bieden ervaringen aan en oefenen samen, met 
daarbij de nodige reflectie. Een training bestaat uit een 20-tal uren vorming, 
verspreid over verschillende sessies.

Voor wie? 
Kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, 
dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen onder invloed van groepsdruk, 
wegstuiven met slaande deuren als ze iets niet kunnen of mogen doen, 
aangeven dat ze niet klaar zijn voor de overgang van lagere school naar het 
middelbaar onderwijs, niet weten waar ze goed in zijn en nog minder waar ze 
naartoe willen in het leven, enz. 

In deze en nog vele andere denkbare situaties kan een weerbaarheidstraining 
antwoord bieden:
• Jongeren helpen zicht krijgen op hun manieren van reageren 
• meer zelfkennis te verkrijgen
• doelen voor zichzelf te stellen en deze ook te bereiken
• voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen
• grenzen van anderen te aanvaarden en te respecteren
• ‘zichtbaarder’ te worden en zich assertiever op te stellen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de ander.

Data en locaties: nieuwe trainingen worden voorzien in 2023. 
Data en details worden later bekend gemaakt via onze website  
en sociale media kanalen
We trachten afwisselend in elke gemeente (Balen, Mol, Dessel en Retie) te 
werken. De trainingen vinden altijd plaats in de vakantie (herfst, krokus-,  
paas- of zomervakantie)

Vragen of verdere informatie bij huisvanhetkind@gemeentemol.be
Inschrijven:

B A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E



Lokaal Loket 
Kinderopvang 
Vanaf nu kunnen ouders in Balen, Dessel, Mol en 
Retie ook terecht op een digitaal platform voor 
de zoektocht naar kinderopvang van 0-3 jaar.
Dit gebruiksvriendelijk platform bundelt over-
zichtelijk alle kinderopvang in onze regio. Je kan 
hier je aanvraag doen voor 1 of meerdere initi-
atieven en je kan je aanvragen zelf opvolgen.

Spreek je graag met één van onze medewerkers 
of heb je hulp nodig, dan kan je terecht bij loket-
kinderopvang@gemeentemol.be of  
0471 61 53 18
opvang.vlaanderenB A L E N - D E S S E L - M O L - R E T I E

opvang.vlaanderen
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Peuterspeelpunt
Peuterspeelpunt is een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen 
tussen 0 en 3 jaar samen met hun ouders of andere begeleiders 
(grootouders, oppas, ...). Ook toekomstige mama’s zijn welkom. 
Peuterspeelpunt is een plek waar je samen met je kindje fijn kan spelen, 
andere ouders kan leren kennen en je kindje leert samen spelen met 
anderen.



Peuterspeelpunt Balen:

Wanneer?
Tijdens de schoolweken elke vrijdag tussen 9 en 11.45 uur.

Waar?
Kinderclub Kikoen, Veststraat 46, 2490 Balen  
(ingang via Veststraat 25)

Peuterspeelpunt Mol:

Wanneer?
Elke woensdag- en vrijdagvoormiddag van 8.45 tot 12 uur  
(niet op feestdagen)

Waar?
Schoolweken: Kinderclub Windekind,  
Achterbos 27, Mol 
 
Schoolvakanties: Kinderclub Bieke  
Toemaathoek 1 bus 1, Mol- Ginderbuiten

Peuterspeelpunt Dessel

Wanneer?
Elke 2e en 4e maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur 
(niet op feestdagen)

Waar?
Speelplaneet, Netestraat 36, Dessel (Tijdens de schoolvakanties kan er 
afgeweken worden van locatie en data.)
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Antennepunt
Wil je graag een individueel gesprek rond de opvoeding van je kind? 
Je kan met je vraag of verhaal terecht bij één van onze sleutelfiguren 
opvoedingsondersteuning!

Maak een afspraak of kom langs in een van onze Antennepunten  
Huis van het Kind. Je kan ook altijd heel wat informatie vinden op  
www.huisvanhetkindregiomol.be

Antennepunt Huis van het Kind Balen 
Elke 2de en 4de woensdagnamiddag van de maand tussen 14u-17 uur
Tijdens de openingsuren is het antennepunt telefonisch bereikbaar op 0492/22.35.36.  
Op andere dagen kan je een afspraak maken op 014 82 98 48.

De Kruierie: 
Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen 
 huisvanhetkind@balen.be 
  Stephanie Beutels  

Antennepunt Huis van het Kind Dessel 
Je bent hier welkom op afspraak of tijdens de spreekuren.

Sociaal Huis: 
Maandag tot en met vrijdag: op afspraak via 014/38.90.39
Pastorijstraat 2, 2480 Dessel
 huisvanhetkind@dessel.be  
  Lore Vleugels  

IBO De Speelplaneet: 
elke 1ste donderdag van de maand van 16 tot 17 uur

IBO De Hummelhoek:
elke 3de donderdag van de maand van 16 tot 17 uur



Antennepunt Huis van het Kind Mol

Je bent hier welkom op afspraak via 0478/66 48 88.

Welzijnssite Ten Hove:
Jakob Smitslaan 24, 2400 Mol
 huisvanhetkind@gemeentemol.be
  Kim Custers

 

Antennepunt Huis van het Kind Retie

Openingstijden: 
tweewekelijks op vrijdagvoormiddag 
(overzicht op www.retie.be/antennepunt)

KIKOEN:
Kerkhofstraat 41, 2470 Retie
  014 38 95 30 of 0800 35 442 (gratis)
 huisvanhetkind@retie.be  
  Hilde Maes
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Kalender 2022
• Infosessie: slaap zacht            

Donderdag 22 september van 20 tot 21.30 uur

• Infosessie slapen 
Donderdag 29 september van 19.30 tot 21 uur

• Training: positief en verbinden opvoeden 
Dinsdagavond 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 en 15/11 
van 19.30 tot 21.30 uur

• Info-namiddag: Hoe vertel ik slecht nieuws aan de 
kinderen/kleinkinderen 
Woensdag 5 oktober van 13.45 tot 16.3 uur

• Lezing: Afgestemd opvoeden 
Woensdag 25 oktober van 19.30 tot 21.30 uur 

• Webinar: Samen zwanger  
Donderdag 13 oktober en dinsdag 13 december 
van 19 tot 20 uur

• Vormingsreeks: Waakzaam zorgen voor tieners  
Woensdagavond 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11 
van 19.30  tot 21.30 uur

• Infosessie zindelijkheid K&G  
1 december van 19.30 tot 21 uur

• Voorlezen in de bib

• Weerbaarheidstrainingen
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