
 
 

De Speelbabbel  

kalender januari & februari 2020 

Op de Speelbabbel ben je elke vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur welkom om te 

komen spelen samen met je kleinste(n) van 0 tot 3 jaar in het Lokaal Dienstencentrum van 

Hoogstraten (Jaak Aertslaan 4, naast het consultatiebureau Kind & Gezin).   

 

Datum  Activiteit Opmerkingen 

17/01/2020 

De speelbabbel in  

Minderhout 

De Speelbabbel op verplaatsing:  

in het lokaal van Stekelbees Minderhout. 

Er is dan geen Speelbabbel in Hoogstraten. 

24/01/2020 Welkom bij de Speelbabbel In Hoogstraten 

31/01/2020 Welkom bij de Speelbabbel In Hoogstraten 

07/02/2020  Workshop draagdoeken  
Vooraf inschrijven via de Speelbabbel of mailen 

naar samenleving@hoogstraten.be 

14/02/2020 Welkom bij De Speelbabbel  

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

21/02/2020 De Speelbabbel in Meerle  

De Speelbabbel op verplaatsing:  

in het lokaal van Stekelbees Meerle. 

Er is dan geen Speelbabbel in Hoogstraten. 

28/02/2020 Welkom bij De Speelbabbel  

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

 

Tot op de Speelbabbel!  

 

 

 

 



 
 

17 januari: De Speelbabbel in Minderhout 

De Speelbabbel trekt naar alle dorpen! Vrijdag 17 januari trekken we naar Minderhout. Maak 

samen met je kindje kennis met het lokaal en de begeleiding van Landelijke Kinderopvang 

Stekelbees.  

Van harte welkom bij Stekelbees, Schoolstraat 10 te Minderhout. Van 08.45u tot 11.00u. 

7 februari: workshop draagdoeken   

Je kindje dragen heeft heel wat voordelen. Door te dragen 

kun je je kindje lange tijd bij je houden, maar heb je toch je 

handen vrij. Je kindje is dichtbij, veilig en vertrouwd bij mama 

of papa. Voor kindjes met krampjes of reflux klachten geeft 

het verlichting. En het stimuleert de ontwikkeling van je kindje, 

zowel lichamelijk als verstandelijk. 

Er zijn verschillende manieren waarop je je baby of peuter kan 

dragen. En er zijn ook verschillende materialen (draagdoeken 

en dragers). Een draagdoekconsulent geeft eerst een 

demonstratie van de verschillende technieken en materialen. 

Daarna kan je deze (onder begeleiding) zelf uitproberen op 

één van de poppen die ze bij heeft, of met je eigen kindje.     

Ook papa’s zijn welkom! 

Deelname is gratis. 

Vooraf inschrijven is vereist via samenleving@hoogstraten.be  

14 en 28 februari: bureau Kind en Gezin is open 

Vanaf 14 februari 2020 is het bureau van Kind en Gezin in Hoogstraten ook open op de 2de en 

4de vrijdag van de maand, van 9.00u tot 12.00u (behalve als deze op een feestdag of een 

brugdag valt, en niet in juli). 

Het is dan vrije inloop, een afspraak is dus niet nodig. Als ouder (of grootouder) kan je er op 

deze momenten terecht om je kind te laten meten of wegen, en met diverse vragen - bv. over 

voeding, verzorging, of over attesten. Er is een verpleegkundige aanwezig, maar geen dokter. 

Medische onderzoeken en vaccinaties zijn dan niet mogelijk.  

21 februari: De Speelbabbel in Meerle  

De Speelbabbel trekt naar alle dorpen! Vrijdag 21 februari trekken we naar Meerle.  

Van harte welkom bij Stekelbees, toegang via Sint-Jorispad (weggetje naar het kerkhof, links 

van de school) te Meerle. Van 08.45u tot 11.00u. 


