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Huis van het Kind Harelbeke bestaat 
sinds 2014 in de vorm van een 
samenwerkingsverband tussen Harelbeekse 
partners die met kinderen en gezinnen 
werken, onder andere Kind en Gezin, de 
jeugddienst, Jongerenzorg, vzw De Spie 
en het Huis van Welzijn. In 2018 vond dit 
overlegplatform een fysiek onderkomen in 
de Boterpotstraat 9. Van daaruit willen we 
kinderen ondersteunen om ten volle kind 
te zijn in Harelbeke en (groot)ouders laten 
weten dat ze er niet alleen voor staan!

Huis van het Kind Harelbeke legt zijn oor 
te luister bij deze gezinnen met kinderen 
om zicht te krijgen op wat er nodig is om in 
Harelbeke op te groeien en op te voeden. Zo 
kunnen we deze signalen aan het bestuur 
doorgeven, preventief werken en zorgen 
dat het dienstverlenend aanbod op elkaar is 
afgestemd.

Mama’s zitten wel eens met de handen in het 
haar. En de cape van papa-superman, die zit 
ook wel eens in de was.  Dan bieden oma’s 
en opa’s misschien wel eens soelaas, maar zij 
waren voorheen ook maar gewoon een mama 
en een papa.

Het kan dan deugd doen om te horen hoe 
anderen het doen. Of gewoon om te horen 
dat er bij de buren ook ochtenden zijn die in 
de soep draaien dat je zou wensen dat de dag 
al voorbij was.

Daarom organiseert het Huis van het Kind 
Harelbeke elke eerste donderdagvoormiddag 
van de maand een ontmoetingsmoment 
voor ouders met hun kind(eren) in het Huis 
van het Kind. Omwille van corona gaan de 
ontmoetingsmomenten door op afspraak. 

Hou ook meteen maar de derde 
donderdagavond van de maand vrij. Dan 
organiseren we interessante lezingen, 
helemaal gratis! Je steekt er zeker wat van 
op en je hebt meteen weer de kans om bij te 
kletsen met al die andere ouders.

Wij kijken er naar uit om jullie (elkaar) te 
(laten) ontmoeten!



Epic, gast, shinen, chill, jagger, awkward… 

De puberteit van je kroost? Vaak een bijzonder pittige 
periode. Eén waarbij er in een recordtijd zó veel op je af 
komt, dat je misschien af en toe het noorden kwijt raakt. 
We leven dan ook in boeiende en woelige tijden, alles gaat 
en verandert snel. Voor ouders van tieners is het niet altijd 
makkelijk om bij te benen. En niet alleen qua taalgebruik. 
Velen maken zich zorgen over hoe hun tieners omgaan met 
multimedia (internet, social media, cyberpesten...), uitgaan 
(alcohol, drugs, vrienden...), hun lichaam (seks, geaardheid, 

looks...) en het gedrag binnenin het eigen gezin (afspraken,...). Aan de hand van deze 
thema’s loodst deskundige Sarah Van Gysegem ons op een pedagogische en 
praktische manier door perfecte zorgeloze tienerjaren. Bij elk thema worden er 
ervaringen gedeeld en krijg je praktische tips. Typisch Tieners is gebaseerd op BOTsing, 
een magazine voor leden van de Gezinsbond met tieners. Sarah Van Gysegem werkt 
bij de Gezinsbond als journalist en als redacteur van BOTsing en is zelf mama van drie, 
waaronder twee volbloed pubers.

Typisch tieners! 
Sarah Van Gysegem

Donderdag  
21 januari 2021



Deze avond duiken we in de 
gevoelswereld van kinderen. Welke 
angsten ervaren kinderen? Wanneer 
moeten we ons als (groot)ouder/
opvoeder zorgen maken over deze 
angsten? Hoe komt het dat het ene 
kind meer bang is dan het andere 
kind? Hoe kunnen we kinderen goed 
ondersteunen als ze bang zijn? Wat 
zijn tips en tricks om kinderen te 
motiveren tot het zetten van dappere 
stapjes om minder bang te worden? 
Een infoavond vol praktische tips. 
 

De Praatdoos richt zich naar kinderen, 
jongeren en hun ouders. Je kan bij 
hen terecht met al je vragen over 
het gedrag en de ontwikkeling van je 
kind.  
An Coetsiers, kinderpsychologe bij 
de Praatdoos, belooft een passend 
antwoord te geven op alle angsten 
(van) klein en/of groot. 

Kinderangsten 
An Coets iers

Donderdag  
25 februari 2021



Je bent mama* van jonge kindjes (0-12jaar); of je bent net 
mama* geworden; of je bent zwanger en je wordt opnieuw 
mama*; je bent prikkelbaar, je voelt je niet helemaal goed 
in je vel; je snakt naar rust: in je hoofd en in je lichaam; je 
twijfelt of je het wel goed doet; je weet niet goed hoe alles 
te combineren; je vergeet voor jezelf te zorgen; je hebt geen 
tijd; je bent altijd moe…

Herkenbaar? Dan is deze lezing helemaal voor 
jou! Katelijne Duron neemt je mee in een 
verhaal vol eyeopeners over het moederschap. 
Zij is zelf mama van 4 jonge kereltjes en kent 
de uitdagingen ten volle. Tijdens deze lezing 
vertelt Katelijne haar verhaal, waarbij ze op 
een interactieve manier én met een lach je 
meeneemt op een inspirerende avond over 
loslaten, zelf genieten. Kortom voor blije 
mama’s en papa’s in spé.

Help,  ik ben een mama* 
(*of  papa   )
Katel i jne  Duron

Donderdag 
18 maart 2021

(* of papa)



Hanne Luyten heeft drie kinderen. 
Drie zelfgemaakte, relatief goed 
gelukte exemplaren. En bij drie stopt 
het ook. Het nest is vol, haar hart en de 
semiverplichte monovolume ook. Dit 
in schril contrast met de bankrekening 
en de ijskast. Hanne neemt het 
moederschap zoals het komt, en gaat 
daarbij meer dan eens roemloos ten 
onder. Het ouderschap blijkt een 
geweldig ingewikkeld vraagstuk te 
zijn, met maar één gegeven: iedereen 
doet maar wat. Al blijken sommige 
ouders daar al wat beter in te zijn 
dan andere. Hanne beschreef haar 
flaters doodeerlijk in haar debuutboek 

Donderdag  
22 april 2021 
om 20 uur

Niet aan Kind  
en gezin verklappen 
Hanne Luyten

#nietaankindengezinverklappen, dat 
in januari 2019 op de wereld werd 
losgelaten en ondertussen al aan een 
derde druk toe is. Wat volgde was 
een feest der herkenbaarheid voor 
menig moeder en vader, maar vooral 
een collectieve zucht van opluchting 
die enkel kan omschreven worden als 
#parentsunited. Hanne doet in deze 
lezing de meest waanzinnige dingen 
uit haar boek nog een keertje uit de 
doeken, want praten is geweldige 
traumatherapie, maar bovenal gewoon 
ook keigezellig.



Wat is spelen? Hoe kan je dat 
ondersteunen?  
Kinderen spelen in de eerste plaats 
thuis. Liefst zo leuk, gevarieerd, vrij 
en onbezorgd mogelijk. Hoe kan je 
dat als ouder optimaal organiseren 
en stimuleren? 
We nemen je mee in een verhaal 
van meer speelkansen. We geven 
ideeën om spelen te ondersteunen 
en zetten je aan het denken over 
wat je zelf kan doen.

 

Bart Straetman is papa van 2 kinderen en 
omschrijft zichzelf als een eeuwige speelvogel. 
‘Spelen’ moet zowat de meest constante factor 
in mijn leven zijn: vrij en zorgeloos spelend kind, 
animator op het speelplein, jeugddienstmedewerker, 
beroepskracht bij de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk… Als speelconsulent wil ik iedereen 
die het spelen van kinderen een warm hart 
toedraagt, met volle overgave ondersteunen. Het 
spelen van kinderen is helemaal in mijn vezels 
gekropen. Ik neem het tegelijk luchtig en heel 
serieus op. Ik geloof in die combinatie. Laat dit mijn 
bescheiden bijdrage zijn aan de kleine en grote 
kinderen in deze maatschappij.

Donderdag  
20 mei 2021

Help, ik verveel mij 
Speelmakers



Huis van het Kind Harelbeke organiseert 
elke eerste donderdagvoormiddag 
van de maand een ontmoetingsmoment 
voor ouders met hun kind(eren) in het Huis 
van het Kind.  
 
Je kan een koffie drinken met andere 
ouders, eens op een andere plaats spelen 
met je kind en ondertussen vertellen 
over de fratsen van je oogappel. Je kan al 
je vragen stellen. Wij zoeken samen met 
jou naar de juiste antwoorden of naar de 
organisaties die je verder kunnen helpen.

Voorjaar 2021
07/01
04/02
04/03
01/04
06/05
03/06

Ontmoetingsmomenten

 » Alle ontmoetingsmomenten zijn gratis en  
 onder voorbehoud van de geldende  
 coronamaatregelen
 » Graag op voorhand inschrijven via  

 huisvanhetkind@harelbeke.be
 » De ontmoetingsmomenten vinden  

 plaats in Huis van het Kind 
 Boterpotstraat 9 in  
 Harelbeke

Kom gerust eens 
langs op een 

donderdagvoormiddag 
in het Huis van het Kind 

van 8.30 tot 11 uur.



» Alle lezingen zijn gratis en onder voorbehoud 
 van de geldende coronamaatregelen.
» Graag op voorhand inschrijven via 
 huisvanhetkind@harelbeke.be 
» De lezingen vinden plaats in JC TSAS - 
 Twee-Bruggenstraat 30 in Harelbeke. 
 Indien ze niet fysiek kan doorgaan, zal er digitaal 
 een mogelijkheid zijn om de lezing bij te wonen.

Praktische info

Huis van het kind
Boterpotstraat 9
8530 Harelbeke

Volg ons op Facebook


