
Zitdagen groeipakket

Heb je een vraag over het Groeipakket zoals het aanvragen van je 
startbedrag, vragen rond de sociale toeslag, zorgtoeslag, enz.? 
 
Tijdens onze maandelijkse zitdag in samenwerking met de 
uitbetalingsactoren Groeipakket krijg je op al je vragen antwoord. 

De zitdagen zijn gratis en vinden plaats elke laatste dinsdagvoormiddag 
van de maand tussen 9 en 12 uur in het Huis van Welzijn.

Meer info:  
www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/aanbod-en-activiteiten

 » Huis van Welzijn, Paretteplein 19, 8530 Harelbeke

Bruno Vanobbergen vertelt als vader 
van drie kinderen, pedagoog, voormalig 
kinderrechtencommissaris en algemeen directeur 
van het Vlaams Agentschap Opgroeien over zijn 
nieuwste boek ‘Het kind. (G)een handleiding’. 
Het boek gaat over de verschillende aspecten 
van opvoeding, de verantwoordelijkheid van de 
ouders en het recht doen aan het kind. Een kind 
brengt heel wat teweeg en roept voor ouders 
vele vragen op: “Kan ik dit wel? Waaraan ben ik 
begonnen?”. Antwoorden op deze vragen moeten 
er komen want als ouders zijn we persoonlijk 
verantwoordelijk. 

Het kind: 
(g)een handleiding 
Bruno Vanobbergen

Donderdag  
27 oktober 2022
om 20 uur

Wat betekent deze verantwoordelijkheid en wat 
wil/kan je voor je kind betekenen? Opvoeden 
gaat niet alleen over het begeleiden van het kind, 
maar ook over onszelf als volwassene. Het is 
zowaar een oefening in een mooier mens worden. 
Het uitgangspunt van deze lezing is dat er geen 
handleiding bestaat voor opvoeden. Zo worden 
tijdens deze lezing gevoelens van herkenning en 
vervreemding, van plezier en ongemak,... gedeeld.

 » De lezing is gratis en onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.
 » Inschrijven via www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/aanbod-en-activiteiten.
 » De lezing vindt plaats in JC TSAS - Twee-Bruggenstraat 30 in Harelbeke. Indien ze niet fysiek kan 

doorgaan, is er digitaal een mogelijkheid om de lezing bij te wonen. 

Tijdens het najaar van 2022 komt de speelpretmobiel 
opnieuw naar je toe! 

In oktober en november strijken wij met onze 
speelpretmobiel neer in de Masteluinstraat en in de 
Arendswijk. Kinderen kunnen gebruikmaken van het 
aanwezige speelmateriaal terwijl Huis van het Kind 
Harelbeke en haar partners de (groot)ouders graag leren 
kennen en wegwijs maken in hun aanbod. 

Speelpretmobiel

Volg het Huis van het Kind 
Harelbeke op Facebook

Bijkomende informatie vind je op 
www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/
aanbod-en-activiteiten

Data en locaties
telkens van 14 tot 16 uur

12 oktober 2022 | Speelplein Masteluinstraat (Stasegem)
16 november 2022 | Speelplein Broekplein (Arendswijk)

huisvanhetkind@harelbeke.be Paretteplein 19, Harelbeke



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. 
Vanuit Huis van het Kind ondersteunen we kinderen om 
ten volle kind te zijn in Harelbeke en laten we (groot)
ouders weten dat ze er niet alleen voor staan! 

Huis van het Kind Harelbeke legt zijn oor te luisteren 
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 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 en dagen waarbij 
je wenst dat ze snel voorbij zijn. 
 
Wij kijken ernaar uit om jullie (elkaar) te (laten) 
ontmoeten!

Het lokaal loket kinderopvang is het aanspreekpunt voor alle 
ouders die kinderopvang zoeken in Harelbeke. We helpen je op 
weg in de zoektocht naar een geschikte kinderopvang. Start je 
zoektocht naar een opvang die past bij jouw kind en jouw gezin 
online via opvang.vlaanderen. 
 
Hulp nodig bij de zoektocht naar kinderopvang? 
Je kan terecht bij de medewerkers van Huis van het Kind met al 
je vragen. Maak je afspraak in het Huis van Welzijn op elke 1ste 
en 3de donderdag van de maand, telkens tussen 13 en 16 uur.

Een afspraak maken kan door te bellen naar 056 735 192 of 
te mailen naar huisvanhetkind@harelbeke.be.

Kinderopvang in Harelbeke

 » Huis van Welzijn, Paretteplein 19, 8530 Harelbeke

opvang.vlaanderen/
#harelbeke

PROGRAMMA  
najaar 2022
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