
Vormingen en activiteiten najaar 2022 
Huis van het Kind Maldegem  

Alle vormingen en activiteiten zijn gratis. Inschrijven is wel verplicht, dit kan via www.maldegem.be/webshop (tabblad activiteiten) of 

via huisvanhetkind@maldegem.be 

Meer info over de vorming op https://www.maldegem.be/vormingen-huis-van-het-kind-maldegem 

Vorming ‘Goed Omringd’  

Als ouder willen we het beste voor ons kind. Dit is niet altijd eenvoudig door invloeden buiten 

af. De voetbaltrainer die neerbuigend is, schoonouders met hun goede raad. Maar hoe ga je 

hier mee om en wat zeg je tegen hen? Pedagoge Lynn helpt je verder!  

Donderdag 15 

september 2022  

19u30 – 

21u30 

LDC Oud St-Jozef  

Vorming ‘Autisme’  

Autisme, je hoort het steeds vaker. Toch blijft het voor heel wat mensen met autisme en hun 

omgeving een onbekend terrein. Noortje is coach en ervaringsdeskundige en geeft je graag 

de tips en trics om met autisme om te gaan in het dagelijks leven.   

 

Woensdag 12 

oktober 2022 

19u30 – 

21u30 

LDC Oud St-Jozef 

Verteltheater ‘Elmer de olifant’  

Elmer de olifant is anders en voelt zich daarom niet zo goed in zijn vel. Hij is verdrietig. Maar 

op een nacht vertrekt hij naar het bos. Daar vindt hij onverwacht de oplossing… 

 

Woensdag 19 

oktober 2022 

14u – 15u  LDC Oud St-Jozef 

Vorming ‘Drugstories’  

Luc vertelt over zijn eigen ervaringen met allerlei drugs. U krijgt niet alleen praktische en 

doorleefde informatie over de meest gebruikte (il)legale drugs, maar ook tips om over dit 

taboe onderwerp te praten met uw kinderen. 

 

Donderdag 27 

oktober 2022 

19u - 21u Webinar  

Vorming ‘schermtijd – schermstrijd’  

Kinderen groeien op met verschillende schermen om zich heen. Maar hoe zit dat nu met 

schermtijd voor de allerkleinsten? Wat doen ze erop? Wat is geschikt? En waar let jij als ouder 

best op? Deze vorming gaat over het mediagebruik en -gedrag van kinderen van 1 tot 6 jaar. 

 

Donderdag 17 

november 2022 

20u - 22u LDC Oud St-Jozef 

Kinderfilm ‘De Grote Sinterklaas film’  

Sinterklaas en de Pieten zitten met een groot probleem. Het kasteel van de Sint moet 

gesloopt worden. Maar wat dan met de cadeautjes en pepernoten voor de kinderen? Maar is 

het echt of een vals strik? Lukt het hen om het Sinterklaasfeest te redden? 

 

Woensdag 30 

november 2022 

14u – 

15u30 

LDC Oud St-Jozef 

  


