Activiteitenkalender
september > december 2019
Mild ouderschap - Nina Mouton • di 10.9
VU: Gert Eeraerts, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Opvoeden in vrijheid • Oudercursus in oktober
Ontmoetingsmoment voor
alleenstaande ouders • zo 6.10
Verlies en verdriet bij kinderen
Manu Keirse • di 15.10
Nieuwe autoriteit? Samen
door één deur • Oudercursus in november

INFOAVOND

MILD OUDERSCHAP •
Nina Mouton
Mildheid voor je kinderen met onvoorwaardelijk
ouderschap als leidraad en als begin: mildheid
voor jezelf.
di 10.9 om 20u • Het Predikheren (Goswin de
Stassartstraat 88) • 5€/ 1€ (kansentarief voor
UiTPAS Mechelen) • Info en reservatie: 015 44 41
00 of regiomechelen@vormingplus.be of
www.vormingplus-regiomechelen.be
Een initiatief van CM, Gezinsbond, Opvoedingswinkel
en Vormingplus.

OUDERCURSUS

OPVOEDEN IN VRIJHEID
Je wil dat je kinderen opgroeien tot gelukkige en
zelfstandige volwassenen. In deze interactieve
reeks onderzoeken we wat dit betekent.
di 1.10 - di 8.10 - di 15.10 - di 22.10 telkens om
19.30u • Vormingplus (Adegemstraat 79-81) •
Info en reservatie: 015 44 41 00 of
regiomechelen@vormingplus.be of
www.vormingplus-regiomechelen.be
Een initiatief van Vormingplus.

ONTMOETING

ONTMOETINGSMOMENT VOOR
ALLEENSTAANDE OUDERS
Ben je alleenstaande ouder? Kom dan jouw
ervaringen uitwisselen met andere ouders.
Kinderen kan je gerust meebrengen, er is
opvang voorzien voor hen.
zo 6.10 van 10 tot 12u • Vormingplus
(Adegemstraat 79-81) • gratis • Info en reservatie:
015 44 41 00 of regiomechelen@vormingplus.be
of www.vormingplus-regiomechelen.be

Op zo
extra info over ek naar
deze
activiteiten va en andere
n het
Huis van het K
ind en de part
ners?
www.mechele
nkinderstad.be
/
huis-van-het-k
ind
INFOAVOND

VERLIES EN VERDRIET BIJ
KINDEREN • Manu Keirse
Kinderen gaan anders om met verdriet dan
volwassenen. Manu Keirse is een expert in
rouwverwerking en vertelt je hoe je je kinderen
kan helpen om om te gaan met hun verdriet.
di 15.10 om 19.30u • Het Predikheren (Goswin de
Stassartstraat 88) • gratis • Info en reservatie:
015 44 52 42 of opvoedingswinkel@mechelen.be
Een initiatief van CM, Gezinsbond, Huis van het Kind,
Opvoedingswinkel en Vormingplus.

OUDERCURSUS

NIEUWE AUTORITEIT, SAMEN
DOOR ÉÉN DEUR
Ouderlijk gezag wordt nu anders ingevuld dan
vroeger. In deze reeks staan we stil bij hoe we
als ouder op een meer verbindende manier met
onze tieners kunnen omgaan, gebaseerd op de
principes van Nieuwe Autoriteit.
di 7.11 - di 14.11 - di 21.11 - di 28.11, telkens om
19.30u • Sociaal Huis - Huis van het Kind - Korte
Schipstraat 14 (Residentie Clement van Perck)
• gratis • Info en reservatie: 015 44 52 42 of
opvoedingswinkel@mechelen.be
Een initiatief van de Opvoedingswinkel.

Een initiatief van CM, Gezinsbond,
Opvoedingswinkel en Vormingplus

Opvoedingswinkel Mechelen
Lange Schipstraat 27 • 2800 Mechelen
015 44 52 42 • opvoedingswinkel@mechelen.be
www.mechelen.be/opvoedingswinkel
www.facebook.com/opvoedingswinkelmechelen

Bij de ‘Opvoedingswinkel’ kan je terecht met vragen
over het opvoeden van kinderen tussen 0 en 21 jaar.
Dit kan tijdens een persoonlijk gesprek, via telefoon of
ook via mail. Je kan je er ook terecht voor documentatie, voor info over diensten die werken rond
opvoeding of informatie over infoavonden.

