
 Actief: wandelen, fietsen of in de bomen klimmen? Iets waarmee 

je je lichaam beweegt, op maat van wat jij kan.

 Kinderen: hoe pak jij het (beter) aan? Opvoeden, opgroeien, 

ruzie maken, huiswerk, eetproblemen, grenzen trekken, feestjes, 

lachen …

 Diensten en aanbod: waar heb jij nood aan? Wat bestaat er? 

Geraak jij aan hulp die jou helpt? Wat kan er beter? 

Jij bepaalt wie we bezoeken en wat beter kan: het OCMW, de 

school, mutualiteit, rechtbank, (sport-) verenigingen ….

 Zorgen voor jezelf: iets doen waar jij van geniet, dat je fier 

maakt, dat jouw zorgen wegneemt …

Tussen 12 en 13 uur eten we samen. 

Wij zorgen voor brood, beleg en drank, jij voor de gezelligheid. 

Alleenstaande ouders versterken elkaar

Je staat er alléén voor: voor je kinderen, jezelf, je huis, je papieren. En tijd voor jezelf? 

Maak tijd voor ontspannen, babbelen, bijleren en je mening te geven.

We komen bijeen als de kinderen op school zijn. Jij bent vanaf 8.30 uur welkom. 

Alle alleenstaande moeders en vaders (één-oudergezinnen) uit Kontich zijn welkom.

We nemen eerst samen tijd voor koffie of thee. Nadien doén we iets leuk of interessant. 

Kies mee wàt jij leuk of interessant vindt. Elke keer doen we iets anders:

NIEUWE DATA 

op achterzijde



Praktisch

Dinsdag 21 april, 5 en 26 mei, 

9 en 23 juni
We laten nog weten 

waar we samen komen

8.30u Koffie/Thee en een babbel

9.15u Activiteit, afwisselend:

• Actief

• Kinderen

• Diensten en aanbod

• Zorgen voor jezelf

12 > 13u Samen boterhammen eten

+ afwas/opruim

Blijf niet alleen in je huis zitten en doe mee! 

Sàmen maken we er wat van.

Dit initiatief krijgt steun van:

• Huis van het Kind Kontich

• Schakel

• buurthuis Den Alf

• Vormingplus

Laat weten dat je komt …

dan zorgen wij voor boterhammen en beleg

Huis van het Kind Kontich: 03 246 25 93  

huisvanhetkind@kontich.be

Schakel: bij het Schakelteam

Den Alf: tijdens de openingsuren

Aangepast eten nodig?  lactose of glutenvrij, diabetes …

v.u. Luc Dom, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich

Instappen is nog mogelijkNIEUWE 

STARTDATUM

mailto:huisvanhetkind@kontich.be

