
voor baby’s en peuters
KINDEROPVANG

in Sint-Niklaas

loket kinderopvang



BESTE OUDER

Je verwacht een baby en bent op zoek naar kinderopvang?
Je vraagt je af of je ergens opvang kan vinden voor je zieke kind? Je bent een avond weg en 
hebt nog geen babysit gevonden?
Je wilt weten waar je terecht kan met je vragen over de opvoeding van je kind?

Deze brochure geeft een handig overzicht van het aanbod aan kinderopvang in Sint-Niklaas.

Onze kinderen zijn onze oogappels, voor wie we enkel het beste willen. Kwalitatieve en be-
taalbare kinderopvang, daarvoor staan wij als stad garant in onze stedelijke kinderopvang. 
Je kind komt er in een warm en veilig nest terecht.

Elke situatie is anders en elk kind is uniek. Daarom bevat deze brochure een brede mix 
aan opvangmogelijkheden, waarin niet enkel het stedelijk aanbod, maar ook een resem 
aan privé-iniatieven wordt vermeld. Op deze manier bieden wij je een zo volledig mogelijk 
beeld van het aanbod. We hopen dat je zo snel de juiste opvang, op maat van je eigen kind, 
kan terugvinden.

Ik wens je alvast veel succes bij de zoektocht!

Marijke Henne 
Schepen voor kinderopvang 
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1 | Gezinsopvang met 
  inkomenstarief

1.1 Stedelijke gezinsopvang
  
Welzijnshuis | Abingdonstraat 99 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 778 36 40 | e-mail: opvanggezinnen@sint-niklaas.be
Openingsuren: Elke werkdag van 8.30 - 12.30 uur, op dinsdag ook van 17u00 tot 19u30  en 
na afspraak.

De stedelijke gezinsopvang biedt een kleinschalige opvang bij kindbegeleiders thuis in 
Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. Gezinsopvang werd vroeger ‘onthaalouders’ 
genoemd. In dagopvang kunnen baby’s en peuters terecht die nog niet naar de basisschool 
gaan. Enkele kindbegeleiders doen ook opvang van schoolgaande kinderen. Deze opvang 
kan tot het einde van de basisschool.

Een beperkt aantal kindbegeleiders hebben flexibele openingstijden. Hun opvang is open 
voor half zeven ’s morgens en na half zeven ’s avonds en/of in het weekend en/of tijdens 
de nacht. Enkele kindbegeleiders bieden ook opvang voor kinderen met een extra zorgbe-
hoefte.

De stedelijke gezinsopvang werkt met het inkomenstarief (een prijs op basis van het inko-
men van de ouders). Deze tarieven werden vastgelegd in een ministerieel besluit. De dienst 
bezorgt ouders jaarlijks een fiscaal attest.

De dienst wordt vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Ook de kindbegeleiders zijn 
vergund en kunnen pas starten na een uitgebreide selectieprocedure. Een verantwoordelij-
ke van de dienst bezoekt de kindbegeleider op regelmatige basis en voorziet in begeleiding 
en ondersteuning. De dienst biedt ook hulp op materieel vlak.
De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld 4 kinderen op te vangen. Op piekmomenten 
kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit 
meer dan 8. Dagopvang wordt voorzien in volle of halve dagen, buitenschoolse opvang kan 
ook in derde dagen.

1.2 Gezinsopvang  Zonnestraal

Bea Lamaire, Sofie Van den Broeck, Martine Herrebaut en Leen Poppe
Hoogstraat 49, 9250 Waasmunster
Inlichtingen: tel.:  03 780 22 60  e-mail: zonnestraal.waasendender@cm.be 

WAT
Onze gezinsopvang  is een door Kind en Gezin vergund- en gesubsidieerde dienst voor 
opvang voor kinderen van 0 jaar tot aan de kleuterschoolleeftijd en tot 12 jaar in de buiten-
schoolse opvang. Er zijn een 70-tal kinderbegeleidsters (vroeger onthaalouders genoemd) 
werkzaam; het werkingsgebied van Zonnestraal omvat Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en 
Hamme (en deelgemeenten).
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WERKING
Vergunning houdt in dat:
- het personeel en de kinderbegeleidsters  voldoen aan de door Kind en Gezin gestelde 
  kwaliteitsvereisten. Voor de kinderbegeleidsters is er een selectieprocedure voorzien
- er gewerkt wordt met een pedagogische visie
- de ouders betalen volgens hun inkomen en hun kinderlast. De barema’s worden bepaald 
  door de minister van welzijn. De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt in volle, halve 
  en derde (enkel voor de buitenschoolse) dagopvang voorzien.

VERGOEDING
De kinderbegeleidster ontvangt een belastingvrije vergoeding per kind en per dag. Verder 
krijgen de opvang- gezinnen ook materiële ondersteuning (speel-o-theek en uitleendienst). 
Naast vorming, begeleiding en ondersteuning door de dienstverantwoordelijke organiseert 
de dienst ook geregeld een gezellig moment.

2 | Gezinsopvang met vrije prijs

2.1  ‘t Paradijs

An Boon | Rozenlaan 25 | 9111 Belsele
Inlichtingen: gsm 0479 67 02 47 | e-mail: kleinewondertjes@telenet.be

Naast Kleine Wondertjes heeft An Boon ook een kleine vestiging als zelfstandige kinderbe-
geleidster (onthaalouder). Dit betekent dat hier max. 8 kinderen terecht kunnen.
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3 | Groepsopvang met 
   inkomenstarief

3.1 Stedelijke groepsopvang

Hermelijn Voskenslaan 22 | 9100 Sint-Niklaas 
   Inlichtingen: tel.03 778 36 60 | e-mail: hermelijn@sint-niklaas.be
 
Driekoningen Bremstraat 10 | 9100 Sint-Niklaas
         Inlichtingen: tel. 03 778 36 50 | e-mail: driekoningen@sint-niklaas.be

PieterNel Sint-Rochushof 19 | 9100 Sint-Niklaas
  Inlichtingen: tel. 03 778 36 70 | e-mail: pieternel@sint-niklaas.be

WAT
De stedelijke groepsopvang is erkend door Kind en Gezin  voor dagopvang van kinderen van 
0 jaar tot zij naar de basisschool gaan. Driekoningen heeft een erkenning voor 52 kinderen 
en is vergund voor 60 plaatsen, Hermelijn heeft een erkenning voor 59 kinderen en is ver-
gund voor 72 plaatsen, PieterNel is erkend voor 14 kinderen en is vergund voor 19 plaatsen. 
De kinderen kunnen hier dagelijks terecht van 7.00 tot 18.00 uur. Groepsopvang Driekonin-
gen vangt tijdens de schoolvakanties ook schoolgaande kinderen van 2,5 tot 6 jaar op met 
een erkenning voor 28 kinderen. Kinderen komen naar het dagverblijf voor een hele dag of 
een halve dag (minder dan 5 uren). 

WERKING
Een team van gespecialiseerd personeel zorgt voor de dagelijkse begeleiding van het jonge 
kind. In de respectieve leeftijdsgroepen garanderen de begeleidsters een optimale verzor-
ging en besteden daarnaast ook speciale aandacht aan de psychomotorische en sociale 
ontwikkeling van de kinderen.
Groepsopvang PieterNel werkt buurtgericht en met een vertikale leefgroep.

VERGOEDING
De financiële bijdrage van de ouders is afhankelijk van het gezinsinkomen en wordt bere-
kend volgens de tarieven die vastgesteld zijn bij ministerieel besluit. De ouderbijdrage dekt 
de volledige verblijf- kosten met uitzondering van fles- en dieetvoeding, speciale verzor-
gingsproducten en luiers. 

Zaterdagopvang
Groepsopvang Hermelijn organiseert ook zaterdag- opvang voor 18 kinderen tussen 0 en tot 
en met de zomervakantie van het het jaar waarin ze 8 jaar worden.

Kinderen van werkende ouders kunnen elke zaterdag in groepsopvang Hermelijn terecht 
van 6.30 tot 18.00 uur (er wordt een attest van de werkgever gevraagd).
De werking en de vergoeding lopen parallel met die van de groepsopvang.

3.2 Kinderdagverblijf Zonnestraal VZW

Ignace Schockaert | Gladiolenstraat 10, 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 776 96 76 | gsm 0499 93 96 76 | fax 03 765 19 94
e-mail: zonnestraal@scarlet.be - website: www.kinderopvangzonnestraal.be
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Zonnestraal is een groepsopvang (kinderdagverblijf) met 40 jaar ervaring, dat door Kind en 
Gezin vergund en gesubsidieerd wordt. Vergunning houdt in dat:
• het personeel voldoet aan de door Kind en Gezin gestelde diplomavereisten
• er gewerkt wordt met een pedagogische visie
• de ouders betalen volgens hun inkomen en hun kinderlast. De barema’s worden 
 bepaald door de minister van welzijn. De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Openingsuren: 56 kinderen van 0 jaar tot aan de kleuterschoolleeftijd kunnen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur in het kinderdagverblijf terecht. Er wordt in volle 
en halve dagopvang voorzien.

  
3.3 Dé Kinderopvang Reddie Teddy

Sören Van Hoe (coördinator) | Noordlaan 32 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 09 268 48 40 | e-mail:dekinderopvang.sint-niklaas.bmovl@bondmoyson.be 
website: www.reddieteddy.be

Reddie Teddy heeft in Sint-Niklaas een buurtgericht kinderdagverblijf met specifieke aan-
dacht voor dringende kinderopvangvragen, zoals:
- je vindt werk
- je hebt een sollicitatiegesprek
- je volgt een beroepsopleiding
- er is een crisissituatie in je gezin waardoor (tijdelijk) kinderopvang aangewezen is
- om sociale of pedagogische redenen heeft jouw kind baat bij opvang
- je hebt nood aan kortlopende of minder frequente opvang.

Belangrijke troeven van het kinderdagverblijf zijn:
- opvang op maat van jouw kind
- participatie van ouders, kinderen en de buurt
- erkend door Kind en Gezin
- je krijgt een fiscaal attest
- professionaliteit, respect, kwaliteit, verantwoordelijkheid, openheid, diversiteit, 
toegankelijkheid en eerlijkheid.
De prijs is afhankelijk van je inkomen en de gezinssamenstelling.
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur.
Voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

3.4 Therapeutisch Kinderdagverblijf “Het Veer”

Tine Dejongh | Kazernestraat 35a | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 778 02 54 | www.hetveer.be | e-mail: directie.kdv@hetveer.be 

“Het Veer” is een dagverblijf voor 40 kinderen met een handicap. Het is erkend door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als multifunctioneel centrum 
(MFC). Kinderen met een motorische en/of mentale handicap kunnen er terecht vanaf 0 jaar 
tot wanneer ze leerplichtig zijn (eventueel langer als ze vrijstelling hebben van leerplicht), 
kinderen met autisme kunnen blijven tot wanneer ze max. 6 jaar zijn.
Openingsuren: 7.45 – 17.30 uur (op woensdag tot 17.00 uur).
“Het Veer” is ook tijdens de schoolvakanties open, behalve tussen kerst en nieuwjaar.
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3.5  ’t Kadeeken (GROEPSOPVANG SINAAI BVBA)

Wendy Van de Velde | Hulstbaan 64 | 9112 Sinaai
Inlichtingen: tel. 03 772 16 05 – gsm: 0479 28 23 58 | e-mail: Bert.wendy@telenet.be

Alle kadeekes van 0 tot 3 jaar zijn welkom in kinderdagopvang ‘t Kadeeken. Ze kunnen hier 
lachen, spelen, eten, slapen en nog veel meer. Wanneer kindjes naar school beginnen gaan, 
is een volle dag dikwijls te lang. Wij zijn bereid om ze ‘s middags in de school (enkel in 
Sinaai) op te halen, een warme maaltijd te geven en ze om 13 uur terug naar school te bren-
gen of ze in de crèche te houden voor een middagdutje. Wij zorgen samen voor 21 kindjes. 
Deze opvang werkt inkomensgerelateerd. Ga gerust een kijkje nemen, dan kan u zich een 
eigen mening vormen. 
Openingsuren: 7.15 - 18.15 uur

3.6 ‘t Klein Stationneke (GROEPSOPVANG SINAAI BVBA)

Wendy Van De Velde | Hooimanstraat 201 | 9111 Belsele
Inlichtingen: tel. 03 772 65 01 | gsm 0479 28 23 58 | e-mail: Bert.wendy@telenet.be

Zoekt u een kinderdagopvang in een rustige straat midden in het groen? Dan bent u in ‘t 
Klein Stationneke, gelegen vlakbij het station van Sinaai, aan het juiste adres. Zij hebben 
plaats voor 22 kindjes. Ook in ‘t Klein Stationneke kunnen kindjes die net naar school gaan 
nog voor een warme maaltijd en eventueel halve dagen opvang terecht. Deze opvang werkt 
inkomensgerelateerd.
Openingsuren: 7.15 - 18.15 uur

3.7 ‘t Knuffelhoekje

Maggy Baert | Pastorijstraat 5 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: gsm 0478 68 00 65 | 0478 98 86 80 | e-mail: speelenknuffelhoekje@telenet.be

Omdat de vraag naar opvang bleef stijgen, besloten Maggy, Gracy en Lesley om in Nieuw-
kerken een tweede minicrèche te openen. Ze vonden daarvoor een geschikte ruimte in het 
centrum van het dorp. Er kunnen 19 kindjes tussen 0 en 18 maand terecht. De werking loopt 
parallel aan die van ‘t Speelhoekje. Deze opvang werkt inkomensgerelateerd.
Openingsuren: 7.30 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.30 uur).

3.8 ‘t Speelhoekje

Maggy Baert | Gyselstraat 7 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: tel. 03 766 73 55 | gsm 0478 98 86 80 | e-mail: speelenknuffelhoekje@telenet.be

Maggy, Gracy en Lesley heten u van harte welkom in ‘t Speelhoekje, een kinderdagverblijf 
voor 22 kinderen tussen 18 maand en 3 jaar. Ze hebben naast een gezellige leefruimte ook 
een grote, kindvriendelijke tuin. Knutselen, voorlezen, zingen en dansen staan elke dag op 
het menu; daarnaast wordt er ook rond thema’s gewerkt (zoals Sinterklaas, kerst, verjaar-
dagen). Schoolgaande kindjes kunnen nog tot 3 jaar in het dagverblijf terecht voor een 
maaltijd en een dutje. Kinderen moeten minstens 3 dagen per week komen. Deze opvang 
werkt inkomensgerelateerd.
Openingsuren: 7.30 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.30 uur).
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3.9 BabyTown

Janna en Sharon Heirman | Tereken 138 |9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0485 81 93 70 – e-mail: babytownjs@hotmail.com

Ben jij op zoek naar een kinderdagverblijf voor je kleine spruit? Kom dan eens een kijkje 
nemen bij kinderdagverblijf BabyTown! De zussen Heirman staan klaar om je baby of peuter 
te verzorgen en te verwennen. Het kinderdagverblijf startte in december 2013; intussen 
kunnen er 16 kindjes tussen 0 en 3 jaar terecht. In deze opvang betaalt een ouder volgens 
inkomen.
Openingsuren: 7.00 - 19.00 uur.

3.10 De Kastaar

Wendy Van De Velde Hellestraat 1b, 9112 Sinaai
Inlichtingen:tel. 03 336 56 22, gsm 0479 28 23 58 | e-mail: Bert.wendy@telenet.be

In De Kastaar kunnen elke dag 20 kindjes van 0-3 jaar komen spelen. Ze hebben een grote 
tuin met aansluitend een klein dierenparkje. Ze kunnen zich hier uitleven in een volledige 
nieuwbouw; alles op de benedenverdieping is aangepast aan de noden van de allerklein-
sten. Er worden leuke spelletjes, verhaaltjes, enz. aangeboden aan de kindjes. Elke dag wordt 
er een gezond 9-uurtje, een warm middagmaal en als vieruurtje fruit(pap) gegeven. Er zijn 3 
leuke kamertjes om even te rusten en daarna terug flink te kunnen spelen. Kindjes die naar 
school beginnen gaan, worden ‘s middags opgehaald voor een warme maaltijd en om 13 uur 
terug naar school gebracht of ze blijven in de crèche voor de namiddag. Deze opvang werkt 
inkomensgerelateerd. Hebt u een opvangplaatsje nodig voor uw kastaarken, bel dan gerust 
en wij helpen u graag verder. 
Openingsuren: 7.15 - 18.15 uur.

3.11 Kinderopvang Miki Belsele

Marijke Belon | Koutermolenstraat 73 | 9111 Belsele
Inlichtingen: 0472 40 70 93 | e-mail: marijke@kinderopvangmiki.be
website: www.kinderopvangmiki.be

Na een opstart onder de kerktoren van Puivelde verhuisde Miki begin 2014 naar de bossen 
van  Belsele. Voortaan genieten de kindjes van het tsjilpen van de vogeltjes en de gezonde 
boslucht. De gediplomeerde verzorgsters bij Miki bieden, naast de basisopvang, uw kindje 
allerlei leuke activiteiten aan. Voor Marijke en haar verzorgsters is een opvang meer dan 
eten geven en pampertjes verversen. Zij behandelen elk kind als een ster. Kwaliteit en deug-
delijkheid gaan voor op alles! Daarenboven wordt er bij Miki ook aan de portemonnee van 
de ouders gedacht. Miki is aangesloten bij het IKG-systeem van Kind en Gezin. D.w.z. dat de 
ouders betalen volgens hun inkomen. Kinderopvang Miki Belsele biedt plaats aan 21 kind-
jes van 0 tot 3 jaar en staat onder toezicht van Kind en Gezin.
Openingsuren: 7.00 - 18.30 uur, geheel het jaar open.

3.12 Stoffel
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Silvia Van Damme | Boonhemstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 765 13 62 | gsm 0498 22 61 08 | e-mail: kinderdagverblijfstoffel@live.be

Stoffel ligt in het hartje van Sint-Niklaas, dicht bij de centrumscholen, en werkt nauw samen 
met de kleuterschool van de H. Familie. Er kunnen 17 kindjes van 0 tot 3 jaar terecht. Ook 
wanneer ze op 2,5 jaar naar school gaan, kunnen ze nog steeds in hun vertrouwde omge-
ving terecht voor het middag- maal en/of het middagdutje. Op verzoek halen en brengen de 
medewerksters het kindje van en naar school. In de dagprijs zijn twee maaltijden, luiers en 
verzorgingsproducten van een kwaliteitsmerk en reservekleding inbegrepen. Gediplomeerd 
personeel waakt erover dat het eigen ritme van het kind gerespecteerd wordt. In deze op-
vang betaalt een ouder volgens inkomen. Interesse? Bel gerust voor meer inlichtingen.
Openingsuren: 7.30 - 18.30 uur.

3.13 Wollen voetjes

Nina Van Peteghem | Pater Segersstraat 20 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0472 51 32 27 | e-mail: nluvc@hotmail.com

Bij Wollen voetjes staat de huiselijke sfeer centraal. Elke dag opnieuw staat het team paraat 
om 30 kindjes tussen 0 en 3 jaar op te vangen in een smaakvolle, kindvriendelijk ingerichte 
ruimte. Warmte, genegenheid en vertrouwen zijn voor hen belangrijke waarden: ze verwel-
komen de kindjes met open armen en staan graag samen met de ouders voor de opvoeding 
in. Zingen, dansen, knutselen en knuffelen … het staat allemaal op het dagmenu! Elke ouder 
betaalt volgens inkomen.
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur.

4 | Groepsopvang met vrije prijs

4.1  ‘t Vlindertje

Caroline Van Exaerde | Nieuwkerkenstraat 21 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: tel. 03 766 00 32 | gsm 0470 07 15 21 | e-mail: cvesp@live.be

‘t Vlindertje is een bekend kinderdagverblijf in Beveren en Nieuwkerken. De naam staat 
voor: kwalitatieve opvang, flexibele opvanguren, degelijk opgeleid personeel en vers be-
reide maaltijden. De kinderen kunnen er naar hartenlust spelen en worden op een speelse 
manier op het peuterklasje voorbereid. Neem gerust contact op voor meer info. 
Openingsuren: 6.30 – 18.30 uur (vrijdag tot 18.00 uur).

4.2  Baby Planet

Nadia Van Gasse | Hoge Heerweg 77 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0475 83 03 40 | e-mail: baby.planet@telenet.be
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In juni 2013 startte Baby Planet, een vaste waarde in de kinderopvang in Burcht en Zwijnd-
recht, ook in Sint-Niklaas op. Momenteel kunnen 28 kindjes terecht in een volledig voor 
dagopvang ingerichte locatie in het Industriepark-Noord. Er is veel ruimte om te spelen, 
eten, rusten, onder de hoede van ervaren medewerkers. In Baby Planet krijgt elk kind de 
nodige aandacht en stimulering om uit te groeien tot een flinke kleuter. Neem gerust nu 
reeds contact op om een plaatsje te reserveren!
Openingsuren: 6.30 - 18.30 uur.

4.3 Bengels

Nancy Roels | Hospitaalstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 766 52 72

In Bengels hebben Anja, Tania, Gerda, Nancy en Tine van hun passie hun beroep gemaakt. 
Het zijn zelf ouders, die zich met veel enthousiasme dagelijks inzetten om 21 “bengels” tus-
sen 0 en 3 jaar tijdens vrij en geleid spel in hun ontwikkeling te begeleiden. Zij garanderen 
daarnaast verse voeding en een optimale verzorging. Respect voor het leefritme van ieder 
kind vinden ze het allerbelangrijkste: elk kind kan bij hen eten en slapen naar eigen be-
hoefte. Ga gerust een kijkje nemen, liefst na telefonische afspraak!
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur.

4.4 De Kabouterboerderij

Elke Van Den Sande | Gyselstraat 55 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: gsm 0498 48 90 80 | e-mail: elke.vds@hotmail.be

De kabouterboerderij heeft plaats voor 16 kindjes in dagopvang, waarvan ook enkele plaat-
sen voor buitenschoolse opvang.
Openingsuren: 7.00 – 18.00 uur (op vrijdag tot 17.30 uur).

4.5	 De	Kleine	Dolfijntjes

Cindy Van Langenhove | Knaptandstraat 19 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0485 87 30 94 | e-mail: dekleinedolfijntjes@telenet.be

In september 2008 opende minicrèche “De Kleine Dolfijntjes” zijn deuren voor kindjes tus-
sen 0 en 3 jaar; intussen hebben ze plaats voor 16 kindjes. De crèche is gelegen in hartje 
Sint-Niklaas. Er is een parking voorzien om uw kindje veilig te brengen en te halen. Bij De 
Kleine Dolfijntjes hebben ze een grote speelruimte met aangepast speelgoed en aparte 
babyhoek. Ook een tuin, waar de kindjes naar hartelust kunnen spelen. Gezonde voeding, 
individuele aandacht, activiteiten, ... dit kan u verwachten bij de Kleine Dolfijntjes. Wil u zich 
ook even laten onderdompelen in de sfeer, kom even langs en voel u even Dol-fijn. Altijd 
welkom!
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur.

4.6 De Vrolijke Vriendjes

Hilde Habils | Micheline Piessens | Maaike Vilain | Plezantstraat 348 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0474 474 353 - e-mail: alain.piessens@pandora.be
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In 2001 gingen De Vrolijke Vriendjes van start met als doelstelling 23 kindjes tussen 0 en 
3 jaar op te vangen in een warme en hartelijke omgeving. Ook licht gehandicapte kindjes 
zijn welkom. Ouders kunnen bij intekenen zelf vastleggen op welke dagen en uren ze hun 
kindje brengen. In de ruime speelzaal is een eigen, veilige ruimte voorzien voor de baby’s, 
van waaruit ze de grote rakkers bezig kunnen zien. En in de zomer is er natuurlijk de tuin! 
Deze is bedoeld om er naar hartelust te kunnen rondlopen, fietsen, ... Elke dag staat er verse 
voeding op het menu, ter plaatse bereid door tante Mich; verjaardagen worden gevierd met 
pannenkoeken!  Maar eigenlijk is het elke dag een beetje feest en wordt er geknutseld, 
gedanst en gezongen! 
Openingsuren: 6.30 - 18.30 uur (vrijdag tot 18.00 uur).

4.7 De Welpjes

Anja Van Mol | Bremstraat 55 bus 1 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0496 22 18 14 | e-mail: info@dewelpjes.net

In mini-crèche De Welpjes kunnen 15 kindjes terecht tussen 0 en 3 jaar. De crèche is gele-
gen in het centrum van Sint-Niklaas, is gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende parkeer-
gelegenheid. De kindjes kunnen er zich naar hartenlust uitleven met speelgoed aangepast 
aan elke leeftijd. Knutselen en voorlezen is een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van 
de kindjes, ook hieraan wordt er veel aandacht besteed. Voor de baby’s is er een aparte ba-
byhoek waar ze voldoende rust hebben. Er is ook een grote tuin waar de kindjes in de zomer 
kunnen ravotten. Iedere dag wordt er een verse maaltijd bereid. Geïnteresseerd? Kom dan 
gerust eens een kijkje nemen of maak een afspraak met Anja.
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.30 uur).

4.8 Den Blauwen Tutter

Annick Liessens | Heihoekstraat 233 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: gsm 0475 58 11 01 |  e-mail: annick.liessens@telenet.be

De Blauwen Tutter is op 3 september 2012 gestart in een nieuw gebouw in Nieuwkerken. 
Daar zorgen Annick en Lopke met hart en ziel voor 15 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Alle ruim-
ten zijn op het gelijkvloers, compact en overzichtelijk. De kindjes kunnen naar hartenlust 
buiten en binnen spelen en genieten. Iedere dag wordt er vers gekookt in het kinderres-
taurant. Er is speelgoed voor elke leeftijd. De kinderen knutselen, lezen, puzzelen maar ook 
vrij spel mag en kan! De speeltuin op recreatiedomein De Ster ligt op wandelafstand. Het 
kinderdagverblijf is heel gemakkelijk bereikbaar voor ouders die de Grote Baan Beveren-
Sint Niklaas moeten nemen. Mama’s en papa’s zijn welkom om een kijkje te komen nemen, 
maar graag na een telefoontje. 
Openingsuren: 7.00 – 18.00 uur (vrijdag tot 17.00 uur).

4.9 Inimini

Annemie De Smet | Frans Van Cauwelaertlaan 167 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 296 66 61 | gsm 0473 21 53 73 | e-mail: inimini@telenet.be

In het kasteeltje Inimini van Annemie en Wim zijn 16 kleine prinsesjes en prinsjes van 0 
tot 3 jaar welkom. Als hun mama’s en papa’s centjes gaan verdienen beleven wij dolle pret. 
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Want hun prinsen- kindjes krijgen bij ons een ruim aanbod van geleid en vrij spel, een lekker 
gezond prinsmaal en een deugddoend schoonheidsslaapje. Wat wij belangrijk vinden is dat 
de kindjes zich ‘thuis’ voelen.
Ons kasteeltje heeft een ruime speelzaal met verschillende speelhoekjes. Het is gelegen in 
een rustige wijk en als de weergoden het toestaan hebben we de mogelijkheid om buiten 
te ravotten op het heuse speelterrein vlakbij. Wie niet geloven wil dat dit ‘kasteeltje’ bestaat, 
moet maar een kijkje komen nemen. Het is een echt sprookje! Altijd welkom!
Openingsuren: 7.00 - 18.15 uur (vrijdag tot 17.30 uur).

4.10 Kiekeboe

Marleen en Marijke Andries | Nieuwkerkenstraat 99 | 9100 Nieuwkerken
Inlichtingen: tel. 03 755 31 18 | gsm 0479 24 26 62

Kiekeboe is een minicrèche voor 14 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Een vaste personeelsploeg 
zorgt dat er een vertrouwensrelatie kan groeien tussen kinderen en begeleidsters. Centraal 
staan de spelletjes en geleide activiteiten, die aangepast zijn aan de leeftijd. Bij mooi weer 
wordt er buiten gespeeld in een veilige tuin met overdekte zandbak en een zwembadje in 
de zomer. Kinderen kunnen er naar hartelust fietsen en voetballen. Maar er wordt ook met 
de kindjes gewandeld.
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur.

4.11 Kleine Wondertjes

An Boon | Belseledorp 124 | 9111 Belsele
Inlichtingen: gsm 0474 50 81 17 | e-mail: kleinewondertjes@telenet.be

Kleine Wondertjes heeft plaats voor 22 wondertjes. Een superenthousiast team vangt jullie 
kindjes op van 7.30 tot 18.00 uur. Het is een grote stap om uw kindje aan iemand toe te ver-
trouwen. Zij gaan er dan ook met een grote inzet voor om het jullie kleine wondertjes naar 
de zin te maken. Leuke spelletjes spelen met vriendjes en verzorgenden, een wandelingetje 
naar de eendjes met de bolderkar, lekker en gezond eten, veilig slapen en nog zoveel meer.
Openingsuren: 7.30 - 18.00 uur.

4.12 Mamsipapsi

An De Sloovere | Stanislaw Maczekpark 14 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 777 31 07 | gsm 0475 87 43 34 | e-mail: an.desloovere@skynet.be

Kinderdagverblijf Mamsipapsi heet jullie van harte welkom.
Ben je op zoek naar een leuke opvangplek voor je kleintje, dan ben je bij Mamsipapsi aan 
het juiste adres. De opvang ligt vlakbij het Waasland Shoppingcenter en beschikt over vol-
doende parkeergelegenheid. Er kunnen 14 kindjes terecht. Mama An en papa Joris zorgen in 
een huiselijke sfeer voor jullie oogappel. Dagelijks staan er verse hapjes op het menu met 
een grote variatie en de nodige vitamientjes. Een grote speelruimte en tuin wachten op 
ravottertjes. Achter de tuin ligt een biologische moestuin, waar de kindjes mogen helpen; 
deze groenten komen ook op hun bordje terecht. Samen met jullie als ouders zorgen we 
voor een veilige, speelse, voedzame, verzorgende, educatieve en goedgevulde dag.
Openingsuren: ma/di/do/vrij 7.30 – 17.30 uur, woensdag 7.30 – 12.30 uur.
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4.13 Marieke

Marina Raes | Vzw A.Z. Nikolaas | Pr. Jos. Charlottelaan 58 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: tel. 03 778 29 80

Marieke biedt kinderopvang in huiselijke sfeer voor 24 kindjes van 0 tot 3 jaar. Vijf ge-
motiveerde mensen zorgen ervoor dat de kindjes de dag doorbrengen in een aangename, 
aangepaste omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan verzorging, voeding, spel en rust. 
Het kinderdagverblijf heeft binnen en buiten voldoende ruimte met stimulerend spelmate-
riaal. Het ligt langs een makkelijk bereikbare invalsweg en heeft ruime parkeermogelijkheid. 
Neem gerust contact op voor een nadere kennismaking! 
Openingsuren: 6.30 - 18.30 uur.

4.14 Piekaboe

Cindy Cogen | Vlasstraat 3 | 9100 Sint-Niklaas
Inlichtingen: gsm 0499 27 84 40 | e-mail: cindy.cogen@piekaboe.be | www.piekaboe.be

Langs de baan naar Nieuwkerken vindt u een crèche met ruime parkeermogelijkheid. Pieka-
boe wil een tweede thuis zijn voor 20 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Gezonde voeding, veiligheid 
en creativiteit staan centraal. Dagelijks zijn er begeleide activiteiten voor de peutertjes: 
knutselen, zingen, dansen en voorlezen. Baby’s krijgen veel individuele aandacht. De crèche 
heeft een grote leefruimte, een terras,  en drie aparte slaapruimtes.
Openingsuren: 7.15 - 17.45 uur.

4.15 Robbedoes

Els De Smet en Sofie De Waele | Arnhoutstraat 44 | 9111 Belsele
Inlichtingen: tel. 03 766 54 83 | e-mail: kdv.robbedoes@telenet.be

Robbedoes is een erkende minicrèche voor de opvang van 17 kindjes tussen 0 en 3 jaar. 
Sofie en Els, beiden kinderverzorgster, zorgen voor een goede opvang in een gezellige, hui-
selijke omgeving. De kindjes leven en spelen in één leefgroep, wat voor een toffe sfeer zorgt.
De dagorde wordt bepaald door de behoefte van de kinderen. Kom gerust eens kijken naar 
het huisje  van Robbedoes in ons volledig vernieuwd gebouw.
Openingsuren: 7.00 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.30 uur).

4.16 Pastorieke

Nele De Belie | Belseledorp 90 | 9111 Belsele
0486 30 92 12 | e-mail: info@pastorieke.be | website: www.pastorieke.be

Pastorieke biedt plaats voor 14 kinderen. Van vrolijke baby tot speelse kleuter, heel graag 
stappen we een stukje mee op het eerste wegje van je kleine schat. In de pastorij van 
Belsele, een unieke locatie met prachtige tuin midden in het centrum, vertroetelen twee 
ervaren kinderverzorgsters je kapoen. Samen knutselen, heerlijk spelen, taartjes bakken in 
de zandbak, wedstrijdjes houden op het grote terras, samen de kipjes eten geven en zoveel 
meer… Samen met jullie leggen we graag de basis voor een glunderende kapoen vol zelf-
vertrouwen. In onze inclusieve opvang helpen we ook kindjes die meer zorg nodig hebben. 
Altijd heel warm welkom voor een kennismakingsdagje!
Openingsuren: Jullie kapoen is elke dag welkom van 07u30 tot 18u00
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5 | Opvang voor zieke kinderen

Enkele mutualiteiten bieden thuisopvang voor 
zieke kinderen en kinderen met specifieke zorgbehoefte aan.

5.1 Vzw Thuishulp – Bond Moyson oost-Vlaanderen

Thuisopvang zieke kinderen | Tramstraat 69 | 9052 Zwijnaarde
Oproepnummer: tel. 09 333 55 00 | oppashulp.bmovl@bondmoyson.be

De dienst biedt thuisopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar tussen 7.00 en 19.30 uur (max. 
9 uur per dag). Een doktersattest is vereist. De dienstverlening is voor iedereen toegankelijk, 
maar leden van Bond Moyson krijgen korting. De dienst is 24 uur bereikbaar.

5.2 Solidariteit voor het Gezin

Thuisopvang zieke kinderen | Tramstraat 61 | 9052 Gent
Tel. 09 264 18 11 | www.solidariteit.be

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor kinderen tot 14 jaar, die omwille van plotse 
ziekte niet naar het opvanggezin, het kinderdagverblijf of de school kunnen gaan en waar-
van de ouders door werkomstandigheden ook niet voor de opvang kunnen instaan.

Een aanvraag kan enkel telefonisch op het telefoonnummer 078 05 51 00. U kan uw aan-
vraag doen vanaf 7uur ’s morgens tot 22uur ’s avonds. Ook in het weekend is de dienst 
bereikbaar.

5.3 Christelijke Mutualiteit Waas en Dender

Thuisoppas bij Zieke Kinderen | de Castrodreef 1 | 9100 Sint-Niklaas
Oproepnummer zieke kinderen: tel. 03 780 26 11
Oproepnummer chronisch zieke en gehandicapte kinderen: tel. 03 760 93 80
E-mail: thuiszorg.waasendender@cm.be

De dienst biedt thuisopvang voor (acuut) zieke kinderen tussen 0 en 12 jaar die lid zijn van 
CM. De eerste 5 beurten per jaar zijn gratis, daarna kost de dienstverlening 20,00 EUR per 
dag (10,00 EUR voor VT-gerechtigden). Oppas is mogelijk tussen 7.30 en 18.30 uur (max. 
9 uur). Oppas bij gehandicapte en chronisch zieke kinderen is bedoeld voor kinderen (tot 
18 jaar) en kost 2,60 EUR per uur. Kinderen tot 12 jaar die lid zijn van CM Waas en Dender 
krijgen 5 gratis beurten per jaar. De oppas kan overdag en/of ‘s avonds en/of ‘s nachts, op 
werkdagen of tijdens het weekend.
De dienst is elke werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren behalve op vrijdagnamiddag.
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5.4 Onafhankelijk Ziekenfonds

Dienst oppas zieke kinderen | Boomsesteenweg 5 | 2610 Wilrijk
Oproepnummer: - iedere werkdag tussen 08u30 en 17u30  in je OZ kantoor.
                           - tussen 17u30 en 22uur kan je terecht op het nummer 070 23 30 38
               info@oz.be

De dienst biedt thuisopvang voor zieke kinderen tussen 3 maanden en 14 jaar, van maandag 
tot vrijdag, tot 10 uur per dag tussen 8 en 19 uur. Een medisch attest is vereist. Leden heb-
ben recht op 8 gratis opvangdagen per jaar per kind.
U kan beroep doen op de kinderoppas als uw kind aangesloten is bij dit ziekenfonds, als de 
bijdragen volledig betaald zijn en de ouders (of de alleenstaande ouder) een beroep uitoe-
fenen. Tijdens het weekend en feestdagen wordt geen kinderoppas voorzien, tenzij u moet 
werken. De dienst is bereikbaar iedere dag van 7 tot 22 uur.

 
5.5 Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Thuisoppas zieke kinderen | Hoogstratenplein 1 | 2800 Mechelen
Oproepnummer: 0800 62 009 

Wat? We voorzien tot 8 dagen per kalenderjaar thuisoppas voor een ziek kind. Deze dienst 
         is gratis.
Voor wie?
Voor ouders, lid van het VNZ, die niet kunnen thuisblijven om op een ziek kind te passen.
Voorwaarden?
• Het zieke kind is niet ouder dan 12 jaar.
• Beide ouders moeten werken of door overmacht getroffen worden.
• Minimum 7 uur – maximum 9 uur/dag (tussen 7 en 18 uur).
• Maximum 4 opeenvolgende dagen en 8 dagen per kalenderjaar.
• Doktersattest ziekte van het kind is noodzakelijk.
• Niet tijdens het weekend of op feestdagen.
Hoe aanvragen?
Je kan onze dienst ‘Thuisoppas zieke kinderen’ bereiken via het nummer 0800 62 009.
Als je belt vóór 11 uur ’s ochtends, krijg je een oppas vanaf de volgende dag. Als je belt na 
11 uur, voorzien we de oppas twee dagen later.
Meer info?
• 015 28 90 90 (informatie)
• 0800 62 009 (aanvraag zelf)
• info@vnz.be
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6 | Kinderoppasdienst aan huis

6.1 Gezinsbond

De Gezinsbond heeft een eigen kinderoppasdienst. De organisatie verloopt via plaatselijke 
coördinatoren en volgens vastgestelde tarieven.
Meer inlichtingen vindt u op www.gezinsbond.be of bij de plaatselijke coördinatoren:

Sint-Niklaas: Karolien De Lange, gsm 0497 04 82 24, kod.sint-niklaas.west@live.be
Sinaai: Anne-Marie Notenbaert, tel. 03 772 21 33, miekenotenbaert@hotmail.com
Belsele: Kristel Pardaen, gsm 0472 60 79 27, jurgen.struylaert@skynet.be
Nieuwkerken: Hilde De Rijbel, gsm 0475 90 52 86 (bij voorkeur contacteren via e-mail:
kod.nieuwkerken@gmail.com)

6.2 Solidariteit voor het Gezin

Sloebersit | Tramstraat 61 | 9052 Gent | hallo@sloebersit.be

Een avondje stappen of een namiddag winkelen? Een opleiding volgen of buiten de ope-
ningsuren van de crèche werken? Voor ouders is het niet altijd vanzelfsprekend om opvang 
te vinden. Een betrouwbare babysitter vind je voortaan op www.sloebersit.be.
Er zijn maar liefst 15 goede redenen om te kiezen voor Sloebersit:
Jouw keuze als ouder, want
1. Vind eenvoudig een babysitter
2. Ontdek een ruim aanbod
3. Op elk moment van de dag
4. De kids thuis zonder zorgen
5. Alle babysitters doorgelicht en verzekerd
6. Verantwoord en veilig
7. Een vertrouwde organisatie
8. Profiteer gratis als partnerlid
Surf naar www.sloebersit.be om meer te weten! 

 

 
 



19

7 | Goed om weten

7.1 Huis van het Kind

Kazernestraat 35 | 9100 Sint-Niklaas | tel. 03 760 47 90 | elke.schoof@sint-niklaas.be

Het Huis van het Kind heeft een gevarieerd aanbod naar ouders en kinderen, we loodsen je 
er graag door:

Opvoedingswinkel

Woensdag 14.00 - 17.00 uur

Elke ouder wordt wel eens geconfronteerd met onzekerheden of vragen over de aanpak van 
een opvoedingssituatie. Elk kind moet er op kunnen rekenen dat zijn ouder met die vragen 
ergens terecht kan. Een medewerker staat je heel graag te woord. 

Telefonisch of online advies:
- Tijdens de openingsuren van de winkel: tel. 03 760 47 90
- Buiten de openingsuren van de winkel kan je terecht bij de opvoedingslijn: 
 tel. 078 150 010 of online op www.sint-niklaas.be kan je doorklikken naar 
 ‘de opvoedingswinkel’.

Spreekuur voor ouders:
Lukt het niet om tijdens de openingsmomenten langs te komen, maak dan een
afspraak. Elke ouder heeft wel eens vragen en twijfels over opvoeding. Erover spreken helpt.
Gesprekken zijn gratis en gebeuren na afspraak op het nummer
- tel. 078 150 100 ouders van kinderen tot 4 jaar
- gsm 0494 53 45 81 ouders van oudere kinderen.
 

Spelotheek

Woensdag 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 15.00 - 19.00 uur

Op zoek naar een leuk, gevarieerd en betaalbaar speelgoedaanbod voor je kind? Of op zoek 
naar materiaal om ontwikkeling te stimuleren? Breng dan een bezoek aan de spelotheek.

Wie kan lid worden?
- Kinderen tot 12 jaar
- Personen met een beperking
- Kinderen met een leerstoornis of langdurig zieke kinderen
- Diensten, verenigingen of instellingen die zich richten op deze doelgroepen.

Kostprijs
Kinderen uit Sint-Niklaas: 5,00 EUR
Kinderen met een Kansenpas: 2,50 EUR
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Speelhuis Huppel

Toekomstige ouders of kinderen van 0 tot en met 4 jaar die door een (groot)ouder worden 
vergezeld kunnen een kijkje komen nemen. Wil je andere (groot)ouders en hun kinderen 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee? Wil je je kind laten samenspelen met andere kinde-
ren en hun mama, papa, oma, peter…? Kom dan naar ons Speelhuis!

Openingsmomenten: elke dinsdagnamiddag tussen 13.30u en 16.30u en soms op don-
derdag tussen 10.00u en 16.00u, zie voor deze data op de website: www.sint-niklaas.be/
speelhuis-huppel

Informatie-, vormings- en trainingsaanbod

Elk jaar organiseert de opvoedingswinkel een aantal momenten voor ouders of andere opvoe-
dingsverantwoordelijken. We bieden zowel informatieavonden over opvoedingsthema’s aan 
alsook leuke activiteiten voor ouders en kinderen (kookmiddagen, knutselmomenten, …).

Groepswerk met ouders van jonge en schoolgaande kinderen

Wil je graag om de 14 dagen andere ouders ontmoeten en met hen praten over je opvoe-
ding en wat ‘ouder zijn’ teweegbrengt binnen je gezin? Dan kan je terecht in één van de 
oudergroepen in Sint-Niklaas.
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Programma’s voor ouders, kind en school

STOP4-7
STOP staat voor Samen Sterker Terug Op Pad. Het project richt zich naar kinderen met ge-
dragsproblemen tussen 4 en 7 jaar en hun ouders. Gedurende 10 weken volgen de kinderen 
1 dag per week een sociale vaardigheidstraining en komen hun ouders samen om te praten 
over opvoeding. Er wordt ook nauw samengewerkt met de school en de juf van de deelne-
mende kinderen.

Traject8-12
Dit programma richt zich naar kinderen met gedragsproblemen tussen 8 en 12 jaar, hun 
ouders en leerkrachten. We werken met ouders samen om kinderen te ondersteunen in het 
stellen van gewenst gedrag (12 trainingen voor ouders en 14 trainingen voor kinderen). De 
leerkrachten komen naar 3 trainingen en worden ondersteund op school.
                                                                                                            
Time Out
Time Out biedt begeleiding voor jongeren uit het secundair onderwijs, bij wie op korte of 
lange termijn schooluitval dreigt. Het aanbod kan bestaan uit een lange Time Out, een korte 
individuele Time Out of een korte Time Out met groepsluik.

Deze projecten komen tot stand in samenwerking met het Vrij CLB Waas en Dender en het 
CLB Waasland.

Kansenwerkers

De kansenwerker kan een luisterend oor bieden, informeren over aanbod van verschillende 
diensten en organisaties, ondersteunen en helpen bij het voorbereiden van een gesprek of 
vergezellen naar afspraken. We focussen ons op ouders met kinderen van 0-6 jaar in Sint-
Niklaas. Dit aanbod is gratis.

Mieke Paelinck | Huis van het Kind   Gaetane Van Geertsom | Welzijnshuis
03/760 47 98 of 0471 35 85 72  03/778 37 29 of 0471 35 85 56
Mieke.paelinck@sint-niklaas.be  Gaetane.vangeertsom@sint-niklaas.be
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7.2 Vzw De Keerkring

Plezantstraat 165 bus 1 | 9100 Sint-Niklaas | tel. 03 755 00 71 
info@keerkring.be | www.keerkring.be 

Opvoedingslijn
Tel. 078 15 00 10
www.groeimee.be/opvoedingslijn

De Opvoedingslijn  helpt (groot)ouders en andere opvoeders met hun vragen over opvoe-
ding. Als het opvoeden eens wat moeilijk loopt kan een klankbord deugd doen. Bij ons vind 
je een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.
De opvoedingslijn is telefonisch bereikbaar op 078/15 00 10 elke werkdag, behalve op 
woensdag, van 10-13 en van 14-17 uur. Donderdagavond van 19-21 uur.
Opvoedingsvragen via e-mail naar opvoedingslijn@groeimee.be en via het contactformu-
lier op Groeimee.be worden binnen de drie werkdagen beantwoord.

Oudergroep
Met twijfels, vragen, zorgen over de opvoeding van je kind kan je samen met andere ouders 
in groep ervaringen uitwisselen, informatie opdoen, zoeken naar antwoorden, steun ervaren, 
deskundig advies vinden… dit alles onder begeleiding van een groepswerker.Deze groepen 
komen om de 14 dagen samen. Voor ouders met jonge kinderen 0417/85 49 22, voor ouders 
met schoolgaande kinderen 0473/53 41 70. 
 
Spreekuur voor ouders
Voor kleine en grote vragen over opvoeding van kleine en grote kinderen. Gesprekken zijn 
gratis en gebeuren na afspraak op het nummer 0494/53 45 81 en gaan door in het Huis van 
het Kind – Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas.

7.3 CKG Het Open Poortje Waasland

CKG Het Open Poortje | Watermolenstraat 22 | 9111 Belsele | tel. 03 777 50 93 
e-mail: ckghopw@telenet.be | www.ckgopenpoortje.be 

Kan je de opvoeding van je kind soms echt niet meer aan? Het centrum voor kinderzorg en 
gezins- ondersteuning (CKG) biedt hulp!
Het CKG richt zich naar gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die om hulp vragen omdat 
de opvoeding voor ouders en/of kinderen dreigt mis te lopen en die met tijdelijke hulp of 
ondersteuning wellicht geholpen kunnen worden. De centra voor kinderzorg en gezinson-
dersteuning helpen je met de opvang van je kind en zorgen ook voor ondersteuning van het 
gezin. Of er komt een CKG-medewerker aan huis om samen de moeilijkheden te bekijken en 
naar een oplossing te zoeken.
Het Open Poortje Waasland is een klein CKG waar maximum 8 kinderen dag- en/of nacht-
opvang kunnen krijgen. Daarnaast kan het CKG nog eens 18 gezinnen thuis begeleiden. Ook 
bij crisissituaties kan je een beroep doen op het CKG.
Verder bieden we ook Triple P en het STOP 4-7 programma aan.
Voor meer info kan je elke weekdag contact opnemen tussen 9.00 en 17.00 uur.
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7.4 Kind en Gezin

Kind en Gezin-lijn

De Kind en Gezin-Lijn is bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 uur op het nummer 078 150 
100. We streven ernaar om zo snel mogelijk een gepast advies te geven. Men kan er terecht 
voor:
• een afspraak in een consultatiebureau
• informatie en advies over alle thema’s van Kind en Gezin
• brochures aanvragen
• vragen over de prijs en de kwaliteit van kinderopvang
•  ...
Voor meer info: www.kindengezin.be | E-mailen kan via de contactpagina op de website.

Spreekuur Opvoedingsondersteuning

Alle info: Kind en Gezin-lijn (zie hiervoor)

Opvoeden roept vragen of twijfels op en soms weet je het niet meer. Vaak helpt het al als 
je er met iemand over kunt praten. Om samen eens de dingen op een rijtje te zetten kun 
je terecht op het pedagogisch spreekuur in het regiohuis. Een regioverpleegkundige met 
pedagogische bijscholing trekt een uurtje uit om naar je te luisteren en samen naar een 
oplossing of aanpak te zoeken. Alle ouders of opvoeders van kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn 
na afspraak welkom. Meestal zijn een paar gesprekken genoeg, maar indien nodig wordt er 
ook doorverwezen. Het spreekuur is gratis!

Consultatiebureaus

Is je kindje jonger dan 3 jaar, dan kan je rekenen op gratis preventief toezicht in één van 
de consultatiebureaus van Kind en Gezin in de stad. Je kan er terecht voor specifieke pre-
ventieve onderzoeken, de nodige vaccinaties (o.a. het verplichte poliovaccin), adviezen en 
vragen in verband met algemene ontwikkeling, voeding, hygiëne, veiligheid en opvoeding. 
In elk consultatiebureau staan een gespecialiseerde arts en de regioverpleegkundige ter 
beschikking; vrijwillige gastvrouwen zorgen voor het onthaal en wegen en meten uw kindje. 
De dienstverlening is gratis.
Voor alle info kan u terecht op tel. 078 15 01 00 (de Kind en Gezin-lijn).

In Sint-Niklaas zijn er vier consultatiebureaus, waar u op verschillende dagen terecht kan:
Sint-Niklaas – Anker | Kazernestraat 35 • Hofstraat 7 • Abingdonstraat 99 • Kazernestraat 35

7.5 Buitenschoolse Groepsopvang en Vakantieopvang

Is voor iedereen die gebruik wil maken van voor- en naschoolse opvang, opvang op woens-
dagnamiddag of op schoolvrije dagen of vakantieopvang.
Informatie hierover kan je vinden op de website: www.sint-niklaas.be/vakantie op maat 
03 778 36 30
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LOKET KINDEROPVANG

Welzijnshuis | Abingdonstraat 99 | 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 36 49
Elke dag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op 
dinsdag ook van 17.00 uur tot 19.30 uur.
   
Het loket kinderopvang is een informatiepunt voor al uw 
vragen of bemerkingen in verband met kinderopvang. 

loket kinderopvang


