
Een huis 
voor alle gezinnen

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband 

van verschillende lokale diensten die werken met en voor 

kinderen, jongeren en gezinnen.

Wij willen er zijn voor iedereen die zorg draagt

voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.





Opvoedingspunt

Voor iedereen

die met opvoeding te maken heeft !



Als ouder worstel je soms wel eens met vragen over de 

ontwikkeling en opvoeding van je kind.

Blijf er niet mee zitten!

Met al je kleine en grote vragen kun je terecht in ons 

opvoedingspunt. We luisteren naar je zorgen, vragen, 

twijfels,… en we gaan samen op zoek naar tips of passende 

antwoorden.

Daarnaast bieden we een brede waaier aan brochures en folders 

met opvoedtips aan en organiseren we infoavonden over 

verschillende opvoedingsthema’s.

Kortom, we zijn er voor iedereen die zorg draagt voor 

kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar!

Openingsuren

maandag 9 - 12 u.

dinsdag 9 - 12 u.

woensdag 9 - 12 u. 13.30 - 16 u.

donderdag 9 - 12 u. 13.30 - 16  u. 18 - 20 u.

vrijdag 9 - 12 u.

Of je kunt een afspraak maken

voor een ander moment

huisvanhetkind@haaltert.be

www.haaltert.be

Opvoedingspunt

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

053 85 86 38 



Spelotheek De Bouwdoos

Gratis uitleendienst van speelgoed

voor kinderen van 0 tot 12 jaar

i.s.m.



In de spelotheek kun je speelgoed lenen, net zoals je in de 

bibliotheek boeken leent. Het speelgoed is opgedeeld in 

leeftijdscategorieën. We bieden een gevarieerde collectie 

spelmateriaal aan waardoor kinderen zich op alle niveaus 

kunnen ontwikkelen: zintuiglijk, motorisch, verstandelijk, 

sociaal-emotioneel, …

De spelotheek is een spel- en ontmoetingsruimte voor jong 

en oud!  

Openingsuren

Om de 14 dagen op woensdag (even weken) 

van 13.30 tot 16.30 u.  

Elke eerste donderdag van de maand 

van 18 tot 20 u.

huisvanhetkind@haaltert.be

www.haaltert.be

Spelotheek

De Bouwdoos

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

053 85 86 38 

Voor de kindjes

• samen spelen 
met andere kindjes

• leuk en veel speelgoed
• ander speelgoed dan 

thuis

Voor de ouders

• een babbeltje slaan 
met andere ouders

• zien hoe je kind speelt 
met andere kinderen

• er even tussenuit zijnSamen kunnen we

• spelen met andere kindjes
• nieuw speelgoed uitproberen



Consultatiebureau
Kind & Gezin

i.s.m. Kind & Preventie

voor kinderen tot 3 jaar

i.s.m.



Heb je een kindje jonger dan 3 jaar? 

Bij Kind en Gezin kun je steeds terecht! 

Onze gratis dienstverlening bestaat uit:

• Huisbezoeken door een regioverpleegkundige

• Spreekuur opvoedingsondersteuning

• Consultatiebureau

In het consultatiebureau kun je steeds terecht met al je vragen 

over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van je kindje 

tot 3 jaar. Een ervaren team staat in voor informatie, advies en 

psychosociale ondersteuning.

Je kunt er ook terecht voor een gehoortest en vaccinaties en de 

ontwikkeling en groei van je kindje wordt opgevolgd. Je krijgt 

er bovendien informatie en praktische tips over de voeding, 

verzorging, veiligheid, ontwikkeling, … van je kind.

Breng steeds het gezondheidsboekje van je kind en een 

handdoekje mee!

Het bezoek aan het consultatiebureau is gratis.

www.kindengezin.be
www.kindenpreventie.be

Je maakt een afspraak

• Via de Kind en Gezin Lijn: 078 150 100  

(van 8 tot 20 u.).

• Via een regioverpleegkundige van  

Kind en Gezin.

• Via de website: 

www.kindengezin.be/contact-en-help

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

078 150 100

i.s.m.

Consultatiebureau

www.haaltert.be



Dienst Opvanggezinnen     

Opvang voor kinderen van 6 weken tot 3 jaar



Heb je opvang nodig voor je kleine spruit?

De dienst opvanggezinnen zoekt samen met jou de meest 

geschikte oplossing.

Onze opvanggezinnen staan iedere dag klaar om kinderen 

tussen 0 en 3 jaar op te vangen.

Ze bieden een huiselijke, warme en liefdevolle sfeer.

Ze staan in voor een goede verzorging, gezonde voeding en ze 

besteden aandacht aan spel en ontspanning.

De kinderen worden gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling.

Samen met jou werken onze opvanggezinnen aan een sterk 

pedagogisch klimaat, waarin we je kindje voorbereiden op de 

overgang naar de kleuterschool.

Dienst 
Opvanggezinnen

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

053 85 86 47

Openingsuren

maandag 9 - 12 u.

dinsdag 9 - 12 u.

woensdag 9 - 12 u. 13.30 - 16 u.

donderdag 9 - 12 u. 13.30 - 16  u. 18 - 20 u.

vrijdag 9 - 12 u.

Of je kunt een afspraak maken

voor een ander moment

kinderopvang@haaltert.be

www.haaltert.be



Initiatief voor Buitenschoolse Opvang

De Pagadder

Voor- en naschoolse kinderopvang

Vakantieopvang

DE PAGADDER

initiatief voor buitenschoolse opvang



IBO De Pagadder organiseert met zijn team van 

begeleiders opvang voor alle schoolgaande kinderen uit het 

kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Er is opvang voor en na 

de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen.

Tijdens de kleine schoolvakanties voorzien we dagopvang met 

een gevarieerd spelaanbod voor de 2,5- tot 6-jarigen en voor- en 

naopvang voor de speelpleinwerking in De Kouter.

Tijdens de zomervakantie gaat in ons gebouw de 

kleuterwerking door (met monitoren) en voorzien wij de voor- 

en naopvang voor de kleuterwerking en speelpleinwerking.

Meer info over beide werkingen vindt u in de fiche ‘vakantieaanbod’.

IBO De Pagadder wil aan uw kinderen de mogelijkheid geven 

om hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen: via vrij 

spel enerzijds en een activiteitenaanbod anderzijds. Daarom 

zijn onze ruimtes huiselijk en kindvriendelijk ingericht en is er 

voldoende en aangepast spelmateriaal.

We bieden geen warme maaltijden aan, de kinderen brengen hun 

eigen lunchpakket en drankje mee. Rond 15.30 uur voorzien we 

voor iedereen een versnapering en een drankje.

kinderopvang@haaltert.be

www.haaltert.be

IBO De Pagadder

Middelkouter 14A

9450 Haaltert

053 85 86 57

Openingsuren

Schooldagen 6.30 - 8.30 u.

 15.30 - 18.30 u.

Woensdag 6.30 - 8.30 u. 

 einde schooltijd  - 18.30 u.

Vakantiedagen 

en snipperdagen 6.30 - 18.30 u.

DE PAGADDER

initiatief voor buitenschoolse opvang



PISAD     

Drugpreventie en drugbegeleiding



PISAD is een organisatie binnen het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) die zich 

toespitst op drugpreventie én ambulante begeleiding voor 

jongeren, jongvolwassenen (tot en met 25 jaar) en hun directe 

omgeving.

Ook scholen, opvoeders, jeugdverenigingen, OCMW’s en 

andere diensten die in contact staan met kinderen en jongeren 

kunnen voor beleidsondersteuning beroep doen op PISAD.

De dienstverlening van PISAD is laagdrempelig en gratis.

www.haaltert.be/pisad

www.zov.be

www.haaltert.be/pisad

www.zov.be

PISAD

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

0499 57 84 96

Openingsuren
op afspraak



Welzijnsschakel ’t Klikt

Vereniging waar armen het woord nemen



Wij zijn geen vereniging van armen, wij zijn een vereniging voor 

alle mensen die tegen armoede zijn.

We willen mensen in armoede samenbrengen in groep, hen het 

woord geven en werken aan hun maatschappelijke emancipatie.

Iedereen is bij ons welkom.

Aanbod

Elke eerste zaterdag van de maand bieden wij groenten en fruit 

tegen een lagere prijs aan. 

• Vier maal per jaar gaan we met de groep naar een optreden 

in CC De Werf in Aalst

• Jaarlijks gratis kerstfeest en paasfeest.

• Jaarlijks een familiedaguitstap.

• Regelen van een uitstap via ‘Vakantieparticipatie’.

• Hulp bij administratieve moeilijkheden.

• UiTpas!

welzijnsschakeltklikt@gmail.com

www.haaltert.be

Openingsuren

Elke eerste zaterdag van de maand: 

praatcafé met groenten- en fruitverkoop 

van 10 tot 11.30 u.

Volg de activiteiten van Welzijnsschakel  

’t Klikt via het gemeentelijk infoblad

Welzijnsschakel ’t Klikt

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

0477 63 36 10



Kinderopvang & Onderwijs

Kinderdagverblijven,

oppasdiensten en basisonderwijs  



Kinderdagverblijven
’t Molentje
Molenstraat 33, Denderhoutem
0494 92 48 41

’t Krekeltje
Kattestraat 22, Haaltert
0499 51 70 69

De Knuffelark
Edestraat 90, Haaltert
053 83 54 74

De Melkherberg
Terlicht 221, Heldergem
0477 92 81 49

’t Kresjken
Driehoekstraat 28,  Kerksken
0479 32 86 62

Droomwolkje
Pluimstraat 2, Haaltert
0474 99 19 28

Kinderoppasdienst
Gezinsbond
Haaltert en Kerksken: 053 83 79 20
Denderhoutem: 054 32 66 07
Heldergem: 053 63 09 57 

Thuisoppas zieke kinderen
Bond Moyson: 09 333 55 00
Christelijke Mutualiteit:
02 272 08 04
Liberale Mutualiteit 
(i.s.m. Solidariteit voor het Gezin): 
070 233 295
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 
0800 62 009
Partena: 02 218 22 22

www.kinderopvangzov.be

Scholen
GO! Basischool De Krekel
Kattestraat 22
9450 Haaltert
053 84 03 79
bs.dekrekel.haaltert@g-o.be

GO! Basisschool De Zilverberk
Ninovestraat 27
9450 Haaltert
053 83 21 35
bs.haaltert@g-o.be

GO! Basisschool Molenveld
Molenstraat 33
9450 Denderhoutem
054 33 36 18
directie@bsmolenveld.be

Vrije Basisschool De Bloesem
Beekstraat 17
9451 Kerksken
053 83 91 46
directie@debloesem.net

Vrije Basisschool Sint-Aloysius
Zonnestraat 4
9450 Denderhoutem
054 33 92 13
basis.sintaloysius@skynet.be

Vrije Basisschool Sint-Gorik
Hoofdschool
Bruulstraat 17
9450 Haaltert
053 83 74 30
Wijkschool Ekent
Hoogkouterbaan 8
053 83 97 39
directie@sint-gorik.be

onderwijs.vlaanderen.be/scholen-zoeken

www.haaltert.be



Vakantieaanbod     

Opvang tijdens schoolvakanties 



Kleuterwerking

Enkel tijdens de zomervakantie.
(Opvang kleine vakanties zie fiche De Pagadder)

Voor kinderen van 
2,5 tot 6 jaar.
Van 8 tot 17 u.

Opvanglocatie:
IBO De Pagadder
Middelkouter 14A, Haaltert

Speelpleinwerking

Tijdens alle
vakantieperiodes.
Voor kinderen van
6 tot 13 jaar
Van 8 tot 17 u.

Opvanglocatie:
Centrum De Kouter
Middelkouter 10, Haaltert 

Sportkampen
Voor kleuters, kinderen 
van 6 tot 12 jaar en 12+
Van 9 tot 16 u. 
Voor- en naopvang (gratis) 
van 8 tot 17 u.

Sportdienst - gemeentelijke sporthal
Pastorijweg 23, Denderhoutem
054 32 13 15
sportdienst@haaltert.be
www.haaltert.be/sportkamp

VZW Speelhoc 
(speelplein Heldergem)
Speelpleinwerking tijdens de 
eerste 2 weken van juli

HOC De Fransman
Heldergemstraat 136, 
Heldergem
speelpleinwerkingheldergem@

hotmail.be

Voor- en naopvang
Van 6.30 tot 8 u.

en van 17 tot 18.30 u.

In IBO De Pagadder - Middelkouter 14A, Haaltert

Info en inschrijvingen:

Jeugddienst - Hoogstraat 41, Haaltert

053 85 86 63 - huisvanhetkind@haaltert.be

www.haaltert.be/vakantieopvang

www.haaltert.be



Vrijetijdsaanbod

 Jeugd- en sportverenigingen

Academie voor muziek, woord en dans



Jeugdverenigingen
• KLJ Kerksken
• KSA Haaltert
• KSA-VKSJ Denderhoutem
• KSJ Haaltert

• Atom Percussion
• Jeugddrumband
• Kinderkoor Ballabile  

Heldergem

• Jeugdhuis De Faar
• Mini Rock - vzw Raaf

Voor meer informatie:
Jeugddienst Haaltert
Hoogstraat 41, Haaltert
053 85 86 63
jeugddienst@haaltert.be
www.haaltert.be

of neem een kijkje op
www.jeugdraadhaaltert.be

Academie voor muziek,
woord en dans
Molenstraat 17, Denderhoutem
054 32 32 17

Sint-Goriksplein 17, Haaltert
053 85 86 65

academie.mwd@ninove.be
www.academieninove.be

Sportverenigingen
met jeugdaanbod
• FC Kerksken (voetbal)
• KRC Haaltert (voetbal)
• FT Atom Eagles (hockey)
• Jartazi Denderhoutem 

(volleybal)
• Karate Dai Nippon (karate)
• Kidz & Co (dans)
• KSC Denderstreek Labiekes 

(wielrennen)
• Sint-Martinus Cycling Team 

(wielrennen)
• Mokuso Ryu (krijgskunst)
• Sint-Joris Haaltert 

(pony- en ruiterclub)
• Sint-Maartensruiters  

(pony- en ruiterclub)
• Taglione (jeugdballet)
• TC ’t Hoomveld (tennis)
• TC Laereveld (tennis)
• Turnclub Sint-Paulus (turnen)
• Vita Atom (lopen)

Voor meer informatie:
Sportdienst Haaltert
gemeentelijke sporthal
Pastorijweg 23, Denderhoutem
054 32 13 15
sportdienst@haaltert.be

www.haaltert.be





Openingsuren

maandag 9 - 12 u.

dinsdag 9 - 12 u.

woensdag 9 - 12 u. 13.30 - 16 u.

donderdag 9 - 12 u. 13.30 - 16 u. 18 - 20 u.

vrijdag 9 - 12 u.

Donkerstraat 30   -   9450 Haaltert    -   053 85 86 38

 huisvanhetkind@haaltert.be     -     www.haaltert.be

Huis van het Kind – Jeugddienst Haaltert


