Asse groeit op!
voorjaar 2020

ASSE

Beste ouder, beste grootouder
Dit is de nieuwe ‘Asse groeit op’!
In deze brochure vind je alle vormingen en workshops voor (groot)ouders of
ouders met hun kinderen, georganiseerd door gemeentelijke en
OCMW-diensten.
Heb je een tip voor een toekomstige vorming of workshop?
Ergens iets leuks gezien?
Geef het zeker door aan opgroeien@asse.be of via huisvanhetkindasse.
Veel plezier dit voorjaar!
Huis van het Kind

Cie Barbarie – Gratis chips!

5+

Studio Lala-FEEST!

26 januari om 15.00 uur
Cultuurcentrum Asse, Huinegem 4

30 januari om 20.00 uur
Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2

In ‘Gratis chips!’ hebben we het over feminisme.
Wat dat met chips te maken heeft? Misschien op het eerste
gezicht bitter weinig. Chips zien er voor iedereen gelukkig nog hetzelfde uit.
Maar als er blauwe en roze chips zouden zijn, aten de meisjes dan enkel nog de roze?
En de jongens alleen nog maar blauwe?

Heb je een belangrijk feestmoment op de planning dit jaar?
Een communie, een babyborrel, een verjaardagsfeest, … ?
Eentje waar je graag een persoonlijke toets aan geeft?
Hou je gewoon van het aankleden van feestjes, het maken van ballonslingers, het
dekken van leuke tafels?
Studio Lala helpt je hier graag bij! Ine deelt al haar tips om jouw feestmoment vorm te
geven zodat het feestvarken, je gasten, maar zeker ook jijzelf er blij van wordt.
Ine dekt de tafel met een heleboel inspirerende ideeën zodat elk van jouw volgende
feestmomenten niet meer hetzelfde is. Je krijgt tips mee voor de opstelling van je buffet
of sweet table en als kers op de taart leert Ine je hoe je zelf een coole ballonslinger kan
maken. Op al jouw volgende feestjes hebben de afwezigen ongelijk!

Met een vrolijk gehamer en een zak vol roze zaligheid nemen wij kinderen (en zeker
OOK volwassenen) mee in een absurd universum waar er stevig gerammeld wordt met
de bestaande stereotypen. Wie zoet is, krijgt op het einde misschien wel iets lekkers ...
chips of zo ...

VVK (+16j): € 11 - VVK (-16j): € 9
Meer info en tickets via www.ccasse.be of T 02 456 01 60

Gratis
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Help, ik ben mama!

Nelsons dansboek

18 februari om 20.00 uur
Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2

14 maart van 15.00 tot 16.00 uur
Zolder Oud Gasthuis, Huinegem 4

Ben je of word je binnenkort mama? Voel je soms de
emotionele rollercoaster van het mama-zijn?
Voel je je soms angstig of schuldig? Wil je rust in je hoofd en je lichaam? Heb je soms
twijfels of je het wel goed doet? Weet je soms écht niet hoe alles te combineren? Je wil
mama zijn maar ook zoveel meer dan mama? Als je ‘ja’ kan antwoorden op minstens één
van bovenstaande vragen, dan is deze lezing écht iets voor jou!

Nelson en zijn familie houden van dansen.
Ze schilderen al dansend in de lucht en besturen elkaars lichaam
met een gekke afstandsbediening. Ze drummen met heel hun lijf op de vloer en laten
elkaar door de lucht vliegen.

Ook voor papa’s

3+

Katelijne Duron van Mamaboost neemt je mee in een verhaal vol eyeopeners en handige
handvaten in het moederschap. Zij is zelf fiere mama van vier jonge kereltjes en kent de
uitdagingen ten volle. Tijdens deze lezing vertelt Katelijne haar verhaal, waarbij ze je op
een interactieve manier én met een lach meeneemt op een leerrijke, inspirerende avond.

Vandaag nodigt Nelson je uit om samen met je mama, papa, meter, peter, grootmoeder
of -vader zelf te dansen. Geen voorgekauwde pasjes. Niets moet op de maat van de
muziek en tellen hoeft al helemaal niet. Met prikkels uit de hedendaagse dans word
je samen uitgedaagd om je eigen bewegingstaal te ontdekken en leer je hoe je een
choreografie uitschrijft. Doe je mee?
Danservaring niet vereist. Zin om te bewegen des te meer!

Gratis
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Gratis
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Mevrouw de Poes
Dierenplezier aan zee

5+

Bodymap

Kruipen - stappen - lopen

22 maart om 15.00 uur
Cultuurcentrum Asse, Huinegem 4

26 maart om 20.00 uur
Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2

Nu het schip van Kapitein Winokio is aangemeerd voor
onderhoud, nemen Mevrouw de Poes en muziekmatrozen Ivanov
en Petrolium de allerkleinsten mee naar zee.

In onze huidige maatschappij wordt het spelen en bewegen
van onze kinderen vaak belemmerd door televisie, computer,
te weinig speelplekken, te weinig tijd, ...

Al zingend stellen ze daar hun dierenvriendjes voor: de romantische walvis, de
schitterende zeester, de verliefde octopus, de glibberige kwal, de kruipende krab en
nog vele andere kleurrijke zeedieren.

De infoavond ‘Kruipen - stappen - lopen’ helpt je om kennis en inzicht te verwerven
in de ontwikkelingssituatie van je eigen kind.
Er worden veel tips aangereikt om kinderen te stimuleren in hun neurologische en
motorische ontwikkeling. De juiste prikkels op de juiste momenten aanbieden, is
belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.

Spits de oren, wrijf je oogjes uit en beleef dit pareltje aan muziek en verhaal samen
met Mevrouw de Poes en de muziekmatrozen.

Voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar.
VVK (+16j): € 13 - VVK (-16j): € 11
Meer info en tickets via www.ccasse.be of T 02 456 01 60

Gratis
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Ouder-kind workshop
Overleef outdoor

8+

Vlaanderen wandelt
Ontdekkingstocht Asse – 5 km

04 april van 13.00 uur tot 17.00 uur
een bos in groot-Asse

26 april starten van 10.00 tot 14.30 uur
aan de sportloods Waalborre, Potaarde 14

‘Overleef’ is ontstaan door het engagement van twee koppels
die hun eigen kinderen opnieuw goesting wilden geven om buiten
te spelen en op ontdekking te gaan in de natuur. Hun engagement bleek zo
aanstekelijk en noodzakelijk voor kinderen, dat we hen graag uitnodigen in Asse.

Kom met je gezin een stukje van Asse ontdekken.
Er zijn verschillende stopplaatsen waar je samen met je kind
leuke (kleine) activiteiten kan beleven.
Elk kind krijgt een leuk gadget.
Het parcours is toegankelijk met een kinderwagen.

We trekken naar het bos voor een inleiding in survival/bushcraft. We zoeken geschikt
materiaal om een shelter te bouwen en leren zelfs vuur maken.

Inschrijven aan de startplaats is vereist.

Op naar een avontuurlijke paasvakantie!

Duo-ticket (ouder+kind): € 75
Meer info en tickets via www.ccasse.be of T 02 456 01 60

De ontdekkingstocht is gratis tot 12 jaar. Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen betalen 5 euro.
Leden van een erkende wandelsportfederatie betalen 2 euro, inclusief een herinneringssticker.
Organisatie: Wandelsport Vlaanderen vzw

www.vlaanderenwandelt.be/asse

Kijk! Ik fiets!

Janneman Robinson en Poeh

13 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Sporthal Waalborre, Potaarde 14

17 mei om 10.00 uur (ontbijt om 09.00 uur)
Cultuurcentrum Asse, Huinegem 4

Is je kleuter klaar om te fietsen?
Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots van op de
eerste rij kan meemaken hoe hij of zij een waar fietsdiploma verdient?
‘Kijk! Ik fiets!’ is een project om jonge kinderen op slechts 3 uur tijd te leren fietsen
op 2 wielen.

De inmiddels opgegroeide Janneman Robinson is niet gelukkig:
hij moet veel werken maar wordt niet goed betaald. Door zijn werk
heeft hij ook weinig tijd voor zijn vrouw en dochter. Janneman is bijna vergeten dat hij
zijn jeugd heeft doorgebracht met de eenvoudige, honing-liefhebbende beer Winnie
de Poeh en zijn vriendjes. Op een dag wordt hij herenigd met Winnie de Poeh, die hem
eraan herinnert dat nietsdoen soms gewoon goed is, want beste vrienden zullen er
altijd voor je zijn.

Ontbijtfilm

Elk kind neemt zijn eigen fiets zonder steunwielen en een volwassen begeleider mee.
Wij zorgen voor een opgeleide fietsleermeester die alles in goede banen leidt en voor
het nodige hulpmateriaal om te leren fietsen.
Weg met de hulpwieltjes, leve de vrijheid!
€5
Meer info via sport@asse.be of T 02 454 19 67

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

6+

Voor de film, om 09.00 uur, kan je aanschuiven aan een lekker ontbijtbuffet voor het
hele gezin en nadien samen genieten van de film. Je zondag kan niet meer stuk!
Enkel film: VVK: €4,50
Vooraf inschrijven: Film met ontbijt (16+): € 10,50
Film met ontbijt (16-): € 8,50
Meer info en tickets via www.ccasse.be of T 02 456 01 60

Opvoeden tot zelfvertrouwen

Infosessie wasbare luiers

19 mei van 20.00 tot 22.00 uur
Bib Asse (polyvalente zaal), Huinegem 2

04 juni om 20.00 uur
Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2

Uitgroeien tot een jongvolwassene met een gezonde dosis
zelfvertrouwen: dat is wat veel ouders hun kind toewensen.
Maar helaas is dat niet voor elk kind even vanzelfsprekend.

Wat zijn herbruikbare luiers?
Hoe gaat dat praktisch in z’n werk?
Wat zijn de voor- en nadelen? Is het iets voor jou?
Welke modellen zijn er, zijn ze in katoen of ook in andere materialen?
We beantwoorden al deze vragen tijdens de infosessie bij Huis van het Kind Asse.
Je krijgt er deskundige uitleg, je kan wasbare luiers bekijken en voelen en je mag
ze zelf testen op een pop.

Spreker Steven Gielis is auteur van het gelijknamige boek ‘Opvoeden tot
zelfvertrouwen’. Tijdens deze lezing reikt hij handvaten aan die ouders van kinderen tot
12 jaar toelaten om positief te handelen en zo richting te geven aan het leven van hun
jonge kind(eren).

€5
Tickets via https://www.ccasse.be/bib/stevengielis

Meer info via https://asse.bibliotheek.be

Gratis
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Workshop: babymassage

Voorlezen in de bib

21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei of 16 juni
telkens van 10.00 tot 11.00 uur
Consultatiebureau Kind & Gezin, Gasthuisstraat 2

Elke laatste zaterdag van de maand
Bib Asse (Huinegem 2) van 16.00 tot 16.30 uur
Bib Zellik (Brusselsesteenweg 543) van 11.00 tot 11.30 uur

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de huid!
Door lichaamsmassage kan je je baby koesteren, knuffelen en
er een unieke en deugddoende relatie mee creëren.
Babymassage creëert een warme band voor het leven en stimuleert de
lichamelijke en emotionele ontwikkeling.

Geniet elke laatste zaterdag van de maand van een fijn
voorleesmoment met een spannend, avontuurlijk en fantasievol
verhaal in de bib. Alle bezoekers kunnen elke laatste zaterdag van de maand ook
genieten van een heerlijk kopje koffie of thee in de bib.

Voor ouders met baby’s tussen de 2 en 8 maanden.
Iedereen brengt zelf een handdoek en reserveluier mee.
Kies ook gemakkelijke kleding voor jezelf.

25 januari: sterren en planeten		
29 februari: verhuizen			
28 maart: kunst				

3+

25 april: knuffelen
30 mei: milieu
7 juni: ruimtevaart

In samenwerking met CM (Christelijke Mutualiteit).

Combineer je bezoek aan ‘voorlezen in bib Zellik’ met Matcha (van 10.00 tot 12.00 uur).
Matcha is koffie of thee en ontmoeting tussen verschillende culturen.

Gratis
Meer info en inschrijven via https://www.cm.be/selfservice/agenda#/home

Gratis
Inschrijven is niet nodig.

Meer info via https://asse.bibliotheek.be

Coderdojo

Taalsalon

08 februari , 14 maart, 11 april, 09 mei en 13 juni
telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
Foyer van bib en CC Asse, Huinegem 2

Elke zaterdag (niet in de vakantie) van 10.00 tot 12.00 uur
Bib Zellik, Brusselsesteenweg 543

Gratis programmeerworkshops voor meisjes en jongens
van 7 tot 18 jaar.

In het Taalsalon helpen we je met Nederlands lezen.
Je leert er ook hoe je je kan uitdrukken in het Nederlands.

Deelnemers leren op speelse wijze programmeren en laten hun creativiteit los
in een digitaal project.

Tip: in de bibliotheek van Asse en Zellik kan je ook taalstimulerend materiaal als boeken
en gezelschapsspelen ontlenen. Het materiaal is gericht op het (spelenderwijs) leren en
verbeteren van de Nederlandse taal (zowel lezen, schrijven als spreken).

Coaches leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren fantasie.
Het Taalsalon bevindt zich in de bibliotheek van Zellik, Brusselsesteenweg 543.

Gratis
Je kan enkel inschrijven voor de eerstkomende sessie via https://asse.coderdojobelgium.be

Gratis
Meer info via www.asse.be

Speel-o-theek

Infopunten
Ook hier helpen we je graag verder met al je vragen over kinderen.
Dus kom gerust langs!

05 februari, 04 maart, 01 april, 06 mei, 03 juni, 01 juli en
05 augustus van 19.30 tot 21.00 uur.
Speel-o-theek, Bergestraat 6E

Infopunt Spinibo Zellik
Noorderlaan 6
1731 Zellik
Elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur (niet tijdens de schoolvakanties)

Een bibliotheek, maar dan met speelgoed!
In de Speel-o-theek vind je een ruim aanbod aan speelgoed voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Kleine en grote spelen voor binnen en buiten kan je in de
Speel-o-theek ontlenen voor 1 maand.
Benieuwd naar het gigantische speelgoedassortiment?
Raadpleeg de volledige catalogus op www.huisvanhetkindasse.be/speel-o-theek

Infopunt Spinibo Asse
Boekfos 30
1730 Asse
Elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur (niet tijdens de schoolvakanties)

Lidgeld: € 6 per jaar
Meer info via opgroeien@asse.be of T 02 452 80 67

Infopunt Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse
Elke donderdag van 09.00 tot 11.30 uur (ook tijdens de schoolvakanties)

Inschrijven via:
www.huisvanhetkindasse.be/assegroeitop

Dit was 2019 ...

Huis van het Kind Asse
Voor al je kleine en grote vragen over kleine en grote kinderen!
www.huisvanhetkindasse.be
Of kom langs bij Huis van het Kind Asse
Gasthuisstraat 2, 1730 Asse

#huisvanhetkindasse

02 452 80 67
 huisvanhetkind@asse.be
huisvanhetkind_asse
huisvanhetkindasse



Jouw foto in de volgende editie van Asse groeit op?
Dat kan!
Gebruik onze hashtag op Instagram!

Openingsuren
dinsdag
09.00 tot 12.00 uur
woensdag 09.00 tot 11.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 09.00 tot 11.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur
en elke eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 19.00 uur
vrijdag
09.00 tot 11.30 uur

ASSE

v.u. Koen Van Elsen p./a. Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse

ASSE

