
Betreft: Uitnodiging Infomoment “Hé mama, hé papa, zijn jullie er klaar voor? Ik kom er aan!” 

 

 

 

Dag mama, 
Dag papa, 
  

Jullie verwachten een kindje? We wensen jullie graag van harte proficiat met de 

zwangerschap! 

  
Lopen jullie ook over van emoties?  
Een zwangerschap is voor veel ouders best een spannende periode. Het brengt zowel blijdschap 

en mooie dromen, als twijfels, misschien zelfs een beetje schrik met zich mee.  
Hoe gaat de bevalling verlopen? Gaat mijn kindje gezond zijn? Gaat het ons wel lukken? Hoe 
gaat ons leven zijn als het kindje er is? Wat betekent het om mama of papa te zijn? Herkennen 

jullie dit? 
  

Kind en Gezin is er om -vanaf de zwangerschap tot je kindje naar school gaat- met jullie, als 
ouder mee te lopen. We nodigen jullie graag uit op ons infomoment "Hé mama, hé papa, zijn 
jullie er klaar voor? Ik kom er aan". Tijdens dit infomoment vertellen we jullie graag wat we 

doen en met welke vragen en thema's jullie bij ons terecht kunnen.  
Naast een informatief luik nemen we de tijd voor vragen, uitwisseling en misschien lukt het wel 
om een kleine inleefoefening te doen. Jullie ontmoeten er enkele van onze collega's en we 

overlopen enkele hot topics van de zwangerschapsperiode. 
  
We organiseren dit infomoment maandelijks op verschillende locaties (Huis van het Kind Geel, 

gemeentehuis Laakdal en Huis van het Kind Westerlo) van ons werkgebied en dit op 
verschillende tijdstippen. De concrete planning vinden jullie in bijlage. 
  

Benieuwd? Neem al vast een kijkje op de planning en schrijf je in! 
We ontmoeten je graag. 
  

Geel 

Locatie: Huis van het Kind Geel, Brigandshof 3 te Geel 

Dinsdag 8 november 2022 – Start om 19:00, welkom vanaf 18:45 (Kleine zaal) 
Dinsdag 17 januari 2023 -  Start om 9:30, welkom vanaf 9:15 (Grote speelzaal) 
Dinsdag 23 mei 2023 – Start om 9:30, welkom vanaf 9:15 (Grote speelzaal)  
Dinsdag 18 juli 2023 – Start om 19:00, welkom vanaf 18:45 (Grote speelzaal) 

Laakdal 
Locatie Gemeentehuis Laakdal, Markt 19, te Vorst Laakdal 
Dinsdag 21 maart2023 - Start om 19:00, welkom vanaf 18:45 
Dinsdag 27 juni 2023 - Start om 19:00, welkom vanaf 18:45 

Let wel: De workshop gaat door in het Nederlands! 
Inschrijving kan via deze link 
 

PS: Kan je niet wachten tot dan?  Neem al eens een kijkje op onze website 
www.kindengezin.be. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief voor zwangeren. Via onze website 

kan je ook het magazine voor zwangeren aanvragen. Een eerste kennismaking met onze 
dienstverlening vind je via onze kennismakingsfilm. 

  Lokaal Team Zuiderkempen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zKFGDPi5Ru3Yhb8gDtvEqApUCAxqIx258WZ7q_8lPYGNQQ/viewform
https://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/zwanger/
https://www.kindengezin.be/nl/nieuwsbrieven
https://mijn.kindengezin.be/
https://www.youtube.com/watch?v=mvT02Lc9BIk

