
 
 

De Speelbabbel  

kalender maart & april 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 

06/03/2020 

Gezond ontbijt  

op De Speelbabbel  

Vooraf inschrijven via de Speelbabbel of mailen 

naar samenleving@hoogstraten.be 

13/03/2020 Welkom bij de Speelbabbel 

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

20/03/2020 De Speelbabbel in Wortel  

De Speelbabbel op verplaatsing:  

in het lokaal van Stekelbees Wortel. 

Er is dan geen Speelbabbel in Hoogstraten. 

27/03/2020 Welkom bij de Speelbabbel 

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

03/04/2020  Workshop babymassage  
Vooraf inschrijven via de Speelbabbel of mailen 

naar samenleving@hoogstraten.be 

10/04/2020 Welkom bij De Speelbabbel  

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

17/04/2020 De Speelbabbel in Meer  

De Speelbabbel op verplaatsing:  

in het lokaal van Stekelbees Meer. 

Er is dan geen Speelbabbel in Hoogstraten. 

24/04/2020 Welkom bij De Speelbabbel  

In Hoogstraten 

Nieuw: ook het bureau van Kind en Gezin is dan 

open voor vragen. 

 

Tot op de Speelbabbel!  



 
 

6 maart: Gezond ontbijt 

Voor kindjes tot 3 jaar met hun ouder(s) of 

grootouder(s). 

Om 9.00u staat het ontbijt klaar, en schuiven 

we aan tafel.  

Deelname is gratis. 

Vooraf inschrijven is verplicht.  

Je kan inschrijven tot 1 maart via 

samenleving@hoogstraten.be  

of tel. 03 340 19 59 of op De Speelbabbel zelf. 

 

20 maart: De Speelbabbel in Wortel  

De Speelbabbel trekt naar alle dorpen! Vrijdag 20 maart trekken we naar Wortel. Maak samen 

met je kindje kennis met het lokaal en de begeleiding van Kinderopvang Stekelbees.  

Van harte welkom bij Stekelbees, Rooimans 5 te Wortel.  Van 08.45u tot 11.00u. 

3 april: Babymassage 

Babymassage zorgt voor een moment van rust en ontspanning voor 

je kindje én voor jou.  Huidcontact creëert immers een warme band 

tussen jullie en stimuleert de lichamelijke en emotionele ontwikkeling 

van je baby. Deelname is gratis.  Aanvang om 9.30u. 

Welkom aan alle baby's tussen 6 weken en 6 à 7 maanden, 

vergezeld van mama, papa of grootouder. 

Vooraf inschrijven is vereist via samenleving@hoogstraten.be of tel. 

03 340 19 59. 

17 april: De Speelbabbel in Meer  

De Speelbabbel trekt naar alle dorpen! Vrijdag 17 april trekken we naar Meer.  

Van harte welkom bij Stekelbees, Terbeeksestraat 6 te Meer.  Van 08.45u tot 11.00u. 

 


