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PROGRAMMA HARELBEKE

Het Huis van het Kind Harelbeke is een samenwerkingsverband  
van lokale actoren die zich richten tot kinderen & gezinnen.

Het aanbod is gratis.



Alle kinderen tot en met 12 jaar, opgelet! Het kidsfestival is weer helemaal terug. 

Het kidsfestival in het park van Harelbeke is het speelfestijn voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Steek je handen uit te mouwen met superleuke knutselactiviteiten, spring 
zo hoog mogelijk op de springkastelen, laat je schminken in een prins(es) of een akelig 
beest, doe mee met tal van volksspelen of laat je betoveren door de circusacts van 
circus De Sven. En als je hier je gading nog niet in vindt, dan hebben we wel nog iets 
anders voor jou in petto. 

Kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom in het stadspark van 14 tot 17 uur voor een 
namiddag vol fun. Deze activiteit is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Kidsfestival

VAN 0-12 JAAR

Woensdag 18 mei 2022 van 14 tot 17 uur

Wobbelturnen is meer dan enkel wobbelen en turnen op en rond een gebogen plank. 
Het is een combinatie van speelse bewegingsoefeningen, evenwichtsoefeningen, 
samenwerkingsspelletjes waarbij de ouder-kind relatie vaak centraal staat. 

Wobbelturnen

Zaterdag 21 mei 
van 10 tot 11 uur: ouder met peuter (2-4 jaar)
van 11 tot 12 uur: kleuters (4-8 jaar)

Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje waarbij - in dit geval - 
2 tegen 2 spelers door middel van behendige voetbaltrucs proberen de tegenstander af 

te troeven. Een groot verschil met het standaard voetbalspel is dat er geen regels 
zijn en de bal niet uit kan gaan of achter kan raken. Een veel gebruikte 

manier van uitspelen of passen is het spelen van de bal via de 
wanden aan de zij- en achterkanten van het veld.

Pannavoetbal

Vrijdag 20 mei, zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022

Stadspark
Ballingenweg 
8530 Harelbeke

Jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30 - 8530 Harelbeke
Schrijf je in via www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/aanbod-en-activiteiten.

’t Fabriekske
Stasegemsesteenweg 21 - 8530 Harelbeke

RoSa vzw is een kenniscentrum dat werkt rond gender en feminisme. 
Tijdens deze lezing gaan we samen op zoek naar hoe en welke genderstereotypen 
anno 2022 (onbewust) nog steeds in de opvoeding van jonge kinderen overheersen 
én hoe we ze kunnen counteren. 

Dat jongens en meisjes evenveel potentieel hebben en dus gelijke kansen verdienen, 
is voor de meesten vandaag een evidentie. Toch speelt gender een grotere rol dan we 
zelf soms denken. Geef je weleens een andere boodschap of opdracht aan jongens of 
meisjes? Bepaalt gender je manier van reageren of aankoopbeleid inzake speelgoed? 
Hoe gaan kinderen zelf om met gender?

We zoeken het samen uit aan de hand van beeldmateriaal, taal- en interactieanalyses 
en observaties van eigen ervaringen. We bekijken het eigen doen en 
denken en verkennen een aantal praktische voorbeelden om met 
genderdiversiteit aan de slag te gaan in het werken met 
jonge kinderen. 

Meisjes zijn anders, jongens ook

LEZING

Donderdag 19 mei 2022 om 20 uur

Jeugdcentrum TSAS
Twee-Bruggenstraat 30
8530 Harelbeke

Schrijf je in via 
www.harelbeke.be/
huisvanwelzijn/aanbod-en-
activiteiten

Niets is toch zo gezellig als samen boeken lezen? Of heb je liever dat iemand anders 
voorleest? 
Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling van kinderen. 
Kom zeker eens langs met je (klein)kind en laat je samen onderdompelen in een wereld 
vol prachtige verhalen.   

Voorleesverhaaltjes 

WEEK VAN DE GROEILAMP

Bibliotheek Harelbeke
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke

Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op 'opvoeden'. 
Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, 
grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat 
kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. 

Sinds 2021 steken we die week samen de groeilamp aan. Om alle 
geweldige ouders, familieleden en opvoeders 
in de spotlights te zetten. Omdat ze dat 
dubbel en dik verdienen. En even belangrijk: 
om al die ouders, opvoeders en organisaties 
te inspireren. Om de plaatsen waar je - zowat 
letterlijk - je licht kan opsteken als je het even 
niet meer weet, in de kijker te zetten. Want 
ook dat is opvoeden: er is geen licht zonder 
schaduw. En dat is oké!

Maandag 16 mei 2022 om 16.15 uur (peuters & kleuters), 
Vrijdag 20 mei 2022 om 15.30 uur (lagere schoolkinderen)
Zaterdag 21 mei om 11 uur (peuters & kleuters)


