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Praktische 
informatie

Algemene
informatie

Een gezonde levensstijl biedt 
kinderen en jongeren meer kansen 
voor nu en later. Met de groei 
gezond waaier willen we hen 
optimaal in de startblokken zetten 
voor de rest van hun leven. 

Een gezonde levensstijl begint al 
voor de zwangerschap. Ook tijdens 
de zwangerschap blijft dit een 
belangrijk aandachtspunt voor 
ouders: zo wordt de baby geboren 
in de beste omstandigheden. 
De eerste 1000 dagen van een 
kind zijn cruciaal voor een goede 
ontwikkeling. 

Een gezonde levensstijl gaat over 
veel meer dan alleen bewegen of 
gezonder eten. Als basisfilosofie 
voor deze waaier hanteren we het 
ALLES-principe. ALLES staat voor 
Afwisselend eten, Leuk bewegen, 
Lief zijn voor jezelf, Emoties 
hanteren en Slapen.

Meer op de 
achterkant
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Wij willen alle kinderen, jongeren, 
ouders en hun omgeving de kans 
op een gezond leven bieden.

Wil jij onze kinderen en jongeren 
mee gezond in de startblokken 
zetten? Trek gezondheid dan steeds 
open, zie het niet te éénzijdig. 
Trek letterlijk deze waaier open. Je 
vindt hier alle ALLES-initiatieven 
in de stad, betrouwbare online 
informatie, experts waar je naar kan 
doorverwijzen, communicatietips 
en organisaties die algemene 
ondersteuning bieden op vragen 
rond gezonde levensstijl en 
opvoeding.

ALLES wat jij nodig hebt om 
kinderen en jongeren de juiste weg 
te tonen.

Samen maken we de trots van morgen
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Verklarende lijst
van symbolen

Doel

Doelgroep

Waar

Wanneer

Kostprijs

Inschrijven

Contact

Vragen

Voor een groep

Individueel

Voor een groep  
of een individu

Educatief 
materiaal

Workshop

Infosessie

Zelf aan de slag
Plaats om 
naartoe te  
gaan

In deze waaier worden een aantal 
symbolen gebruikt die meer 
duiding geven over de aard van het 
initiatief en voor wie het bestemd is.

Er zijn voor elk initiatief ook terug-
kerende symbolen die telkens meer 
informatie geven over het initatief.





Afwisselend eten staat voor het 
belang van een evenwichtig 
eetpatroon voor een gezonde 
levensstijl. Hoe we evenwichtig 
kunnen eten, wordt samengevat 
aan de hand van 4 vaardigheden of 
‘eetcompetenties’. Het betekent op 
vaste tijdstippen eten (Geregeld), 
ontspannen en met plezier 
(Genieten), met aandacht voor 
signalen van het lichaam (Genoeg), 
en met de voedingsdriehoek als 
inspiratie voor gezonde, gevarieerde 
voeding (Gevarieerd).

Afwisselend
eten

alles



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie
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Gezond eten met de voedings-
driehoek: wat houdt dat precies 
in? De richtlijnen van de voedings-
driehoek zijn op lange termijn 
voor iedereen haalbaar en zorgen 
dat er ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen genoeg gezond 
voedsel is. In samenwerking met 
Logo Waasland vzw.

Leer bij over gezonde en duur-
zame voeding aan de hand van 
de voedingsdriehoek: wat en 
hoe eet je best?

Volwassenen ((groot)ouders, 
leerkrachten, begeleiders, 
jeugdwerkers …) die graag 
iets bijleren over gezonde en 
duurzame voeding voor zichzelf 
en de kinderen.

Infosessie 
de voedingsdriehoek
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Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Infosessie de voedingsdriehoek

Locatie zelf te bepalen. 
Kan ook online.

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: 1,5 tot 2 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Waarom gaan snoep en frietjes er 
bij kinderen gemakkelijk in, maar 
halen velen hun neus op voor 
gezonde voeding zoals groenten 
en vis? Stilstaan bij wat gezond 
eten voor kinderen betekent en wat 
(groot)ouders kunnen doen om hen 
hierbij te helpen. In samenwerking 
met Logo Waasland vzw.

Voor ouders, grootouders, 
begeleiders of zorgfiguren die 
met vragen zitten over gezond 
eten bij kind(eren).

Infosessie 
gezond opgroeien
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Infosessie gezond opgroeien

Ouders en opvoeders van 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Locatie zelf te bepalen. 
Kan ook online.

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: 2 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Kleurrijk gezond wil mensen met 
een migratieachtergrond motiveren 
om gezond te eten en voldoende te 
bewegen, met aandacht voor hun 
culturele achtergrond. Een diëtiste, 
eventueel begeleid door een 
vormingswerker, geeft deelnemers 
basisinformatie over gezond eten, 
bewegen en het beperken van 
langdurig zitten.

De praktijkgerichte infosessie 
van kleurrijk gezond wil op 
een interactieve manier de 
basiskennis over gezond eten 
en bewegen vergroten.

Vorming
kleurrijk gezond
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Vorming kleurrijk gezond

Volwassenen met 
migratieachtergrond.

Locatie zelf te bepalen. 
Kan ook online. 

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: 2 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Deze vorming biedt concrete 
ondersteuning over het thema 
gezonde kinderopvang. Je wordt 
geïnformeerd en gesensibiliseerd 
over de bestaande aanbevelingen 
rond gezonde voeding, beweging 
en lang stilzitten. In samenwerking 
met Logo Waasland vzw.

Je krijgt een hoop tips en tools 
mee om je eigen kinderopvang 
gezonder en energieker te 
maken.

Vorming 
gezonde voeding 
en beweging in de 
kinderopvang
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Vorming gezonde voeding en 
beweging in de kinderopvang

Voor onthaalouders, bege-
leiders en coördinatoren 
van kinderdagverblijven en 
buitenschoolse groepsopvang.

Locatie zelf te bepalen

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: ongeveer 3 uur.

Gratis voor kinderopvang-
initiatieven in Sint-Niklaas.

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Vraag je je af welk beleg een 
gezonde keuze is? Of wil je eens 
iets anders dan boterhammen 
bij de lunch? Naargelang de 
doelgroep kan je de workshop 
meer toespitsen op een gezonde 
brooddoos, een gezonde lunch 
voor het hele gezin, snel en 
gezond lunchen, een makkelijke 
meeneemlunch … In samenwerking 
met Logo Waasland vzw.

Deze workshop geeft informatie 
en inspiratie voor een lekkere 
en gezonde lunch. 

De doelgroep van deze 
workshop kan heel divers zijn. 
Voor ouders met schoolgaande 
kinderen, kinderen zelf, 
grootouders, leerkrachten, 
begeleiders van kinderen, 
jeugdwerkers …

Kookworkshop 
gezonde (broodjes)
lunch
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Kookworkshop gezonde 
(broodjes)lunch

Locatie zelf te bepalen. 
Er moet een keuken zijn.  

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: minstens 2 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Je wordt om de oren geslagen met 
begrippen als ‘light’, ‘verrijkt met 
omega 3’ en ‘zonder toegevoegde 
suikers’. Wat betekent dat allemaal? 
Wat heb je nodig om gezond te 
blijven? Wat leg je best in je winkel-
kar? Op deze vragen geeft een 
getrainde diëtist je tijdens de 
winkeloefening antwoorden. In 
samenwerking met Logo Waasland 
vzw.

Na een korte theoretische 
inleiding volgen praktische 
oefeningen met product-
verpakkingen. Je leert op een 
kritische manier omgaan met 
alle info die je op etiketten 
vindt en producten te 
vergelijken om een gezonde 
en budgetvriendelijke keuze 
te maken.

Volwassenen ((groot)ouders, 
leerkrachten, begeleiders van 
kinderen, jeugdwerkers …)  
die graag iets bijleren over 
gezonde en duurzame  
voeding voor zichzelf  
en de kinderen.

Workshop
de winkeloefening
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Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Workshop de winkeloefening

Locatie zelf te bepalen. De 
winkeloefening kan plaats-
vinden in een supermarkt of 
in een lokaal, met behulp van 
(lege) verpakkingen.

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: 2 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Sint-Niklaas is een gezonde en 
duurzame stad. Op die manier 
moedigt de stad plantaardig 
eten aan. Want dat is gezond en 
goed voor het milieu. De stad 
ondersteunt elke klas van een 
lagere of middelbare school in Sint-
Niklaas die zelf een vegetarische 
kookworkshop organiseert met tips 
en een kookbudget per leerling.

Kinderen en jongeren 
kennis laten maken met de 
voordelen van plantaardig 
eten: gevarieerd, lekker, 
gezond en duurzaam. En hen 
inspireren om er thuis zelf 
mee aan de slag te gaan. 

Veggie 
kookworkshop 
in je klas: zelf 
aan de slag
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Veggie kookworkshop 
in je klas: zelf aan de slag

Leerkrachten met een klas 
in het lager of secundair 
onderwijs.

Locatie zelf te bepalen.

Datum zelf te bepalen.

Je klas ontvangt een budget 
van € 5/ leerling. Dit kan 
één keer per schooljaar 
aangevraagd worden. Enkel 
scholen in Sint-Niklaas.

Via het webformulier op 
sint-niklaas.be/vegetarisch-
koken-de-klas

• Welzijnshuis 
Abingdonstraat 99 
9100 Sint-Niklaas

• gezondheid@sint-niklaas.be
• 03 778 37 48 of 0478 76 18 11
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“Neen, dat lust ik niet!” Een 
uitspraak die je thuis of op school 
ook al eens gehoord hebt. Proeven 
is iets dat kinderen moeten 
leren, met vallen en opstaan. De 
proefkampioen is een educatief 
project voor kinderen van 3 tot 8 
jaar om hun smaakontwikkeling te 
bevorderen. In samenwerking met 
Logo Waasland vzw.

Kinderen laten voelen, kijken,
ruiken en proeven. Spelender-
wijs maken ze kennis met de 
vier basissmaken.

Educatief project 
de proefkampioen 



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Educatief project 
de proefkampioen 

Kinderen van 3 tot 8 jaar in het 
onderwijs, voor- en naschoolse 
opvang, speelpleinwerking.

Locatie zelf te bepalen.

De datum voor het ontlenen 
van de proefkoffer is zelf aan te 
vragen.

De proefkoffer kan je gratis 
ontlenen bij Logo Waasland.

• oogvoorlekkers.be/
proefkampioen 

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Samen proeven, beleven, het 
goede voorbeeld geven en positief 
belonen, zijn de basiselementen 
van het spel. Daan Banaan, Ray de 
Aardbei, Komkommer Kwel, Dina 
Druppel, Jean-Claude Van Wortel 
en Avo Kaatje − de 6 lekkerbekjes − 
nodigen kinderen en hun vrienden 
en familie uit om grappige, 
vreemde en vooral lekkere hapjes 
te proeven en gekke uitdagingen 
en beweegopdrachten aan te 
gaan. In samenwerking met Logo 
Waasland vzw.

Aan de hand van dit spel leren 
kinderen zure, bittere en 
neutrale smaken appreciëren 
en worden ze aangezet tot een 
actieve leefstijl met voldoende 
beweging.

Educatief spel 
de lekkerbekjes
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Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Educatief spel de lekkerbekjes 

Kinderen vanaf 7 jaar en hun 
(groot)ouders, begeleiders, 
opvoeders …

Locatie zelf te bepalen.

De datum om het spel te 
ontlenen is zelf aan te vragen.

Het spel kan je gratis ontlenen 
bij Logo Waasland vzw.

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78



Praktische 
informatie

Wanneer een gezin zich inschrijft 
voor Aan tafel in 1-2-3 euro, 
ontvangt het tweewekelijks een 
Colruyt-receptenboekje in de 
brievenbus met 6 makkelijke 
en kindvriendelijke recepten en 
bijhorende boodschappenlijstjes. 
Het zijn evenwichtige en 
gevarieerde recepten met vlees, 
vis of een vegetarisch alternatief. 
Elk recept is goed voor 3 grote 
porties. Elk recept kost per portie 
gegarandeerd niet meer dan 1, 2, 
of 3 euro.

Inspiratie bieden voor even-
wichtige en budgetvriendelijke 
voeding.

Project
Aan tafel in 
1-2-3 euro 
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Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Aan tafel in 1-2-3 euro 

Kwetsbare gezinnen. Recepten 
voor kinderen vanaf 3 jaar.

In elke Colruyt.

Tijdens de openingsuren 
van Colruyt.

Inschrijven voor het project 
(receptenboekje) is gratis. 
Elk recept kost per portie 
gegarandeerd niet meer 
dan 1, 2, of 3 euro.

Inschrijven voor het project 
tijdens de openingsuren van 
het welzijnshuis:
• Abingdonstraat 99  

9100 Sint-Niklaas
• sociale.activering@sint-

niklaas.be



Wil je zelf groenten, fruit en kruiden 
kweken, maar woon je op een 
appartement of heb je niet genoeg 
buitenruimte? Dan kan je een 
volkstuintje huren. De stad beheert 
twee wijkvolkstuinprojecten, eentje 
in de Clementwijk en eentje in het 
Peter Benoitpark. Buurtbewoners 
kunnen hier een tuintje huren dat 
ze zelf onderhouden. Tuinieren is 
een ideale activiteit om samen 
met kinderen te doen!

Woon je niet in één van de twee 
bovenstaande wijken? Dan kan 
je terecht bij de volkstuinen van 
het Werk van den Akker in de 
Lindenstraat. 

Zelfvoorzienend zijn in 
gezond voedsel, beweging, 
ontspanning en ontmoeting.

Volkstuintjes
zelf verse groenten 
en fruit kweken

Praktische 
informatie
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Volkstuintjes

Iedereen is welkom.

Er zijn volkstuintjes in 
de Clementwijk, de 
Kolenventersstraat (Peter 
Benoitpark) en de Lindenstraat.

Je huurt telkens voor een jaar.

Huurprijs wordt elk jaar 
geïndexeerd. Het exacte bedrag 
vind je op de website.

Je opgeven voor een volks-
tuintje kan via het webformulier 
of door te mailen of telefoneren.

• Stadhuis 
Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas

• duurzaamheid@ 
sint-niklaas.be

• 03 778 31 90



Praktische 
informatie

Met de restaurantpas kan je een 
lekkere en gezonde maaltijd in 
het gezellige buurtrestaurant 
De Variant krijgen aan het goed-
koopste tarief. Je kan ook een 
maaltijd bestellen om af te halen.

Ook zonder restaurantpas ben je 
welkom in De Variant!

Samen lekker, vers en gezond 
eten, zonder zelf te moeten 
koken. 

Iedereen die recht heeft op een 
kansenpas. Op de kansenpas 
wordt een vignet gekleefd 
waarmee je korting krijgt in De 
Variant. Andere gezinsleden 
krijgen eveneens zo’n vignet.

Restaurantpas 
De Variant
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Restaurantpas De Variant

De restaurantpas gebruik je  
in restaurant De Variant, 
Lamstraat 23, Sint-Niklaas.

• Restaurant De Variant: 
maandag tot zaterdag  
van 11 tot 14 uur.

• Bistro De Variant: maandag 
tot vrijdag van 10 tot 17.30 uur 
en zaterdag van 10 tot 16 uur.

Zie website De Variant voor 
jouw tarief.

Een restaurantpas kan je 
aanvragen in het welzijnshuis, 
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-
Niklaas.

• Restaurant De Variant 
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

• devariant@vzwdenazalee.be 
• 03 778 62 60
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In lokale dienstencentra Den 
Aftrap, Den Dissel, De Schutterij 
en antennepunt Belsele kan je 
elke werkdag een warme maaltijd 
met soep, hoofdgerecht en dessert 
krijgen. Je kan ook een maaltijd 
bestellen om af te halen.

Samen lekker eten, zonder zelf 
te moeten koken.

Iedereen is welkom.

Maaltijden in de 
dienstencentra
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Maaltijden in de 
dienstencentra

In lokale dienstencentra Den 
Aftrap, Den Dissel, De Schutterij 
en antennepunt Belsele.

Elke werkdag op de middag.

€ 7; kansenpas € 5.

Je schrijft je minstens 1 dag op 
voorhand aan het onthaal van 
het dienstencentrum of per 
telefoon in.

• LDC Den Aftrap 
Gerdapark 14 
9100 Sint-Niklaas  
03 778 58 09

• LDC Den Dissel 
Turkyen 2, 9100 Nieuwkerken 
03 780 57 00

• LDC De Schutterij 
Vleeshouwersstraat 8B 
9112 Sinaai (03 778 59 60)

• Antennepunt Belsele 
Kerkstraat 11, 9111 Belsele 
03 778 52 00
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De Volxkeuken biedt een gezellig, 
gezond en goedkoop eetmoment. 
De keuze van de gerechten is 
multicultureel en gevarieerd; er 
wordt telkens een vegetarisch 
alternatief voorzien. Er wordt 
gekookt door sociaal geëngageerde 
vrijwilligers.

Het doel is simpel: mensen 
samenbrengen en een 
gezonde maaltijd aanbieden.

Volxkeuken 
Sint-Niklaas
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Volxkeuken Sint-Niklaas

Iedereen is welkom.

Westerplein 5
9100 Sint-Niklaas

Elke 1ste zaterdag en 3de 
vrijdag van de maand, behalve 
tijdens de vakantieperiodes, 
telkens van 19 tot 20 uur.

• Volwassenen: € 5  
met kansenpas: € 3

• Kinderen: € 3 
met kansenpas: € 2,50

Vooraf reserveren via 
volxkeukensintniklaas.be 
of via e-mail.

• volxkeukensintniklaas.be 
• Herleving, Westerplein 5,  

9100 Sint-Niklaas 
• info@volxkeukensintniklaas.be 
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VTS 3
schoolrestaurant

Elke middag maken de leerlingen 
van de opleiding grootkeuken-
medewerker onder begeleiding 
een lekker en vers driegangenmenu 
klaar. De opleiding tuinbouw-
arbeider verzekert de aanvoer van 
dagverse groenten. Je kan in het 
restaurant komen lunchen of een 
menu afhalen.

Samen vers en lekker eten, 
zonder zelf te moeten koken. 
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VTS 3 schoolrestaurant

Iedereen is welkom.

Breedstraat 104 
9100 Sint-Niklaas 

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag tijdens het schooljaar 
van 11.30 tot 13.30 uur.

€ 10; Je eetbon kan je afhalen 
en betalen bij het secretariaat.

Reservatie ten laatste één  
dag op voorhand via e-mail  
of telefoon.

• vts3.be
• schoolrestaurant@vts3.be
• 03 780 53 61 
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In De Springplank kan je terecht 
voor gratis voedselondersteuning. 
Tegelijk staan de deuren van 
de ontmoetingsruimte open 
voor een babbeltje. Er worden 
ook vormingen en activiteiten 
georganiseerd. 

Bij Welzijnsschakel Tereken kunnen 
inwoners van Tereken ook gratis 
voedselondersteuning krijgen.

Ontmoeting creëren, mensen 
ondersteunen.

Welzijnsschakel 
De Springplank
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Welzijnsschakel 
De Springplank

Mensen in (kans)armoede.

Kleine Heimelinkstraat 17
9100 Sint-Niklaas

• Maandag van 9.30 tot 13 uur 
• Woensdag van 9.30 tot 13 uur 
• Donderdag van 15 tot 18 uur

Gratis.

Afspraak maken met de 
coördinator van de voedsel-
ondersteuning.

• despringplank-sintniklaas.be
• coordinator@despringplank-

sintniklaas.be 
• 03 777 05 34 of 0456 36 24 18
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Gratis voedselhulp voor mensen 
zonder wettig verblijf in België. 
Aanmelden met persoonlijke 
documenten.

Gratis voedselhulp voor mensen 
zonder wettig verblijf in België. 

Vlos 
kruidenier
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Vlos kruidenier

Mensen zonder papieren.

Kasteelstraat 4 
9100 Sint-Niklaas

Maandag, woensdag en vrijdag 
van 14 tot 16 uur.

Gratis.

Aanmelden voor inschrijving: 
elke dinsdagvoormiddag en 
donderdagvoormiddag tussen 
8.30 en 11 uur in VLOS.

• vlos.be
• info@vlos.be  
• 03 766 29 13 of 0477 40 62 19 



Online
informatie
Fiche Eetcompetentie Eetexpert: 

Richtlijnen voor gezonde voeding: 
gezondleven.be/voedingsdriehoek 

Materialen gezond leven: 
gezondleven.be/materialen 

Lekkere en gezonde recepten: 
zekergezond.be

Als je zwanger wil worden of 
zwanger bent, is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor gezonde 
voeding: gezondzwangerworden.be

Voedingsadvies per leeftijdsfase 
op de website van Gezond Leven: 
gezondleven.be/themas/voeding/
voedingsadvies-op-maat/levensfase 

De groeiwijzer over eetgedrag: 
eetexpert.be/info/ontwikkeling-
eetgedrag 

Borstvoeding geven is een belang-
rijke preventiemiddel tegen over-
gewicht en obesitas bij kinderen: 
gezondzwangerworden.be

Meer op de 
achterkant
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Thema voeding voor kinderen van 
0 tot 3 jaar: kindengezin.be 

Thema Aan Tafel! Voor kinderen van 
0 tot 18 jaar: groeimee.be/themas 

Brochure gezonde voeding en 
eetgewoonten (3-6 jaar): 
nice-info.be/materialen/gezond-
gebeten-voor-kiddies

Brochure gezonde voeding en 
eetgewoonten (6-12 jaar): 
nice-info.be/materialen/gezond-
gebeten-voor-yummies 

Brochure gezonde voeding en 
eetgewoonten (12-18 jaar): 
nice-info.be/materialen/gezond-
gebeten-voor-homies

Leerlijn over gezonde voeding (enkel 
voor scholen): gezondleven.be/
algemene-info-leerlijnen

Info over eet- en 
gewichtsproblemen: eetexpert.be  

Betrouwbare medische 
info op mensenmaat: 
gezondheidenwetenschap.be

Een overzicht van 
preventiemethodieken: 
preventiemethodieken.be



Doorverwijzen
naar een expert

Soms hebben kinderen, jongeren 
en ouders specifieke begeleiding 
nodig. Hieronder vind je informatie 
over hoe je een hulpverlener kan 
vinden.  

Je huisarts is een belangrijke ver-
trouwenspersoon en kan je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid, 
mee opvolgen. Een huisarts is 
gebonden aan beroepsgeheim en 
zal dus met niemand praten over 
jouw gezondheid als jij dat niet 
wil. Je huisarts kan je ook advies 
geven en helpen om extra hulp te 
zoeken wanneer die nodig is. Bekijk 
ook de website van je mutualiteit 
om te kijken of je recht hebt op 
terugbetaling.

Het aanpakken van eetgedrag 
gebeurt multidisciplinair. Daarom 
vind je hieronder diverse experten.

Vind een vroedvrouw
Gezond eten is belangrijk als je 
zwanger wil worden of bent. En 
borstvoeding is een belangrijke 
preventiemiddel tegen overgewicht 
en obesitas bij kinderen. 

Meer op de 
achterkant
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Bij een vroedvrouw kan je terecht 
voor individuele begeleiding of 
groepssessies: vroedvrouwen.be
(onderaan rechts op startpagina).
Je kan ook advies aan een diëtist 
vragen. 

Vind een diëtist
vbvd.be

Vind een psycholoog
vind-een-psycholoog.be 

psychologenkringwaasland.be 

ikzoekhulp.be

Een eerstelijnspsycholoog vind je 
hier: psy-ovl.be

Vind een therapeut
vindeentherapeut.be

Vind een logopedist
wasekringlogopedie.be



Verwijstool en advieslijn  
van Eetexpert voor 
professionals 
Alle Vlaamse zorgverleners kunnen 
via een abonneelogin permanent 
gebruik maken van de ‘Verwijstool 
gespecialiseerde zorg bij eet- en 
gewichtsproblemen’ voor verwijzing 
van hun patiënten. De tool bevat 
verwijsadressen in alle Vlaamse 
regio’s van diensten, centra, en 
privépraktijken: eetexpert.be/hulp/
voor-professionelen

Er is eveneens een advieslijn voor 
professionals: voor hulp bij het 
zoeken naar doorverwijsadressen 
of bij een specifieke vraag, kan 
gemaild worden naar secretariaat@
eetexpert.be. Eetexpert zoekt graag 
mee naar antwoorden.

Meer op de
achterkant
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Verwijslijn eetproblemen 
en eetstoornissen van 
Eetexpert voor het brede 
publiek
Via de ‘Verwijslijn eetproblemen’ 
bezorgt Eetexpert je contact-
gegevens van hulpverleners in je 
buurt, bij wie je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek kan plannen: 
eetexpert.be/contact

Upgreat!
Binnen Vitaz is er een ambulant 
revalidatieproject voor kinderen 
en jongeren tussen 10 en 16 jaar 
met overgewicht. Het project is 
een samenwerking tussen de 
kinderartsen, kinesisten van de 
dienst revalidatie, diëtisten en 
psychologen en loopt over de duur 
van 1 jaar. Van groot belang binnen 
dit traject is de motivatie van kind/ 
jongere en zijn omgeving. 

Meer info? Dienst kinderziekten 
Vitaz: 03 760 76 15 (elke werkdag 
tussen 8 en 18 uur).
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Bewegen mag vooral leuk zijn, 
afgestemd op wat ons lichaam 
deugd doet, en niet omdat het 
‘moet’. Ons lichaam is ook niet 
gemaakt om lang stil te zitten. Sta 
daarom elk half uur even recht 
en groei stap per stap naar meer 
bewegen volgens de aanbevelingen 
van de bewegingsdriehoek. Je kan 
sporten, maar ook dagdagelijkse 
activiteiten kunnen actief zijn. Elke 
stap telt. Kies beweegactiviteiten die 
je leuk vindt, zo geeft bewegen ook 
ontspanning en plezier.

Leuk
bewegen

alles
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Meer dan de helft van de 
Vlamingen beweegt te weinig. 
Gemiddeld zitten we 5 tot 7 uur 
per dag neer. Wil jij graag aan de 
slag om mensen meer aan het 
bewegen te krijgen? Vraag dan nu 
een infosessie bewegingsdriehoek 
aan. In samenwerking met Logo 
Waasland vzw.

Tijdens deze infosessie wordt 
de bewegingsdriehoek 
helemaal uit de doeken 
gedaan. Je maakt kennis 
met de drie niveaus van 
lichaamsbeweging, leert die 
bij jezelf te herkennen en 
krijgt een heleboel praktische 
tips mee naar huis zodat je 
onmiddellijk aan de slag kan.

Infosessie
bewegingsdriehoek 
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Infosessie bewegingsdriehoek

De workshop heeft betrekking 
op iedereen vanaf 6 jaar die te 
veel zittend gedrag vertoont 
(op het werk, op school, tijdens 
verplaatsingen, in de vrije tijd, ...)

Locatie zelf te bepalen. 
Kan ook online.

Datum zelf te bepalen. 
Duur: 2 uur.

Deze infosessie is gratis:
• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78

Praktische
informatie
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Vorming
gezonde voeding 
en beweging in de 
kinderopvang

Deze vorming biedt concrete 
ondersteuning over het thema 
“gezonde kinderopvang”. Je wordt 
geïnformeerd en gesensibiliseerd 
over de bestaande aanbevelingen 
rond gezonde voeding, beweging 
en lang stilzitten. In samenwerking 
met Logo Waasland vzw.

Je krijgt een hoop tips en tools 
mee om je eigen kinderopvang 
gezonder en energieker te 
maken.
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Vorming gezonde voeding en 
beweging in de kinderopvang 

Voor onthaalouders, 
begeleiders en coördinatoren 
van kinderdagverblijven en 
buitenschoolse groepsopvang.

Locatie zelf te bepalen.

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: ongeveer 3 uur.

Gratis voor kinderopvang-
initiatieven in Sint-Niklaas.

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Dip? Dobbel. Doe! is een leuke 
spelvorm die leerlingen aan de 
hand van bewegingstussendoortjes 
aanzet om meer te bewegen 
in de klas. Elk speldoosje 
bevat een handleiding, een 
dobbelsteen, kaartjes met 
bewegingstussendoortjes en 
kaartjes met gezondheidsweetjes. 
In samenwerking met Logo 
Waasland vzw.

Voor de gezondheid en een 
betere concentratie is het 
belangrijk dat kinderen het 
zitten onderbreken en af en 
toe eens bewegen. Daarnaast 
heeft Dip? Dobbel. Doe! ook 
aandacht voor gezonde 
voeding.

Educatief spel
Dip? Dobbel. Doe!
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Educatief spel Dip? Dobbel. Doe!  

Leerkrachten en kinderen 
uit de lagere school.

Locatie zelf te bepalen.

De datum om het spel te 
ontlenen is zelf aan te vragen.

Het spel kan gratis ontleend 
worden bij Logo Waasland vzw.

• gezondleven.be/projecten/
dip-dobbel-doe

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78

Leerkrachten die de opleiding 
willen volgen over bewegings-
tussendoortjes en Dip? Dobbel. 
Doe! kunnen dit aanvragen bij 
MOEV. De vorming kost € 50 
(halve dag): 



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

De website 9100speelstad.be 
biedt een overzicht van alle speel-
mogelijkheden voor kinderen in 
Sint-Niklaas en deelgemeenten

De site wil buiten spelen 
stimuleren en kinderen en 
ouders wegwijs maken in het 
openlucht speelaanbod.

De website
9100speelstad.be
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www.9100speelstad.be

Kinderen en jongeren.

Bij een deel van het aanbod 
kan je het hele jaar terecht; 
een ander deel is tijds-
gebonden.

• 9100speelstad.be
• jeugd@sint-niklaas.be
• 03 778 35 14
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Spelen kan en mag je overal,  
maar op de speelkaart staan alle 
speelplekken in Sint-Niklaas, 
Nieuwkerken, Belsele en Sinaai 
met leuke speeltoestellen. Met de 
speelkaart op zak kan je ze allemaal 
ontdekken. 

Daarnaast zijn er ook kaarten van 
speelbos Mierennest (Belsele), 
speelbos Stadspark en speelbos 
Puitvoet.

Buiten spelen stimuleren en 
kinderen en ouders wegwijs 
maken in het openlucht 
speelaanbod.

De speelkaart(en)
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De speelkaart(en)

Kinderen van 0 tot 12 jaar.

Je kan met de speelkaarten de 
juiste locaties vinden die het 
hele jaar toegankelijk zijn.

Gratis.

Je kan de speelkaarten 
• downloaden op 

9100speelstad.be
• op papier krijgen bij 

dienst toerisme tijdens de 
openingsuren:

 - Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas
 - toerisme@sint-niklaas.be
 - 03 778 35 00

• 9100speelstad.be
• jeugd@sint-niklaas.be
• 03 778 35 14
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Dit doe-boek staat boordevol coole 
spelletjes, gekke opdrachten, leuke 
kleurplaten en weetjes over de stad. 
Bezoek de verschillende plekken in 
de stad en vul zo heel het boek in.

Kinderen spelenderwijs 
de stad laten ontdekken.

Spel- en speurboek 
Ontdek Sint-Niklaas
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Spel- en speurboek 

‘Ontdek Sint-Niklaas’ 

Kinderen vanaf 6 jaar.

Stadskern.

Kies je zelf.

Gratis.

Je kan het spel- en doeboek 
• downloaden:

• op papier krijgen bij 
dienst toerisme tijdens de 
openingsuren:

 - Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas
 - toerisme@sint-niklaas.be
 - 03 778 35 00

• 9100speelstad.be
• jeugd@sint-niklaas.be
• 03 778 35 14
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In Straatzicht 360° kijkt illustrator 
Loes De Gendt met artistieke ogen 
naar de stad. Ze maakte tijdens de 
lockdown een reis in de virtuele 
wereld van Google Street View 
en daagt jou uit om ook zelf op 
ontdekking te gaan! Want dichtbij 
valt zo veel te (her)ontdekken. 
Ga samen met je kinderen op 
reis in eigen stad: de doe- en 
kijkopdrachten doen je op een 
leuke, originele manier met andere 
ogen kijken naar je omgeving.

Straatzicht 
360° Sint-Niklaas
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Straatzicht 
360° Sint-Niklaas

Gezinnen met kinderen 
vanaf 8 jaar.

Stadskern.

Kies je zelf.

Gratis.

Je kan het boekje
• downloaden:

• op papier krijgen bij 
dienst toerisme tijdens de 
openingsuren:

 - Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas
 - toerisme@sint-niklaas.be
 - 03 778 35 00

• Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas

• toerisme@sint-niklaas.be
• 03 778 35 00
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Op deze kaart vind je alle muur-
schilderingen en graffitiwerken in 
Sint-Niklaas. Want als je weet waar 
je moet kijken, is de hele stad een 
openluchtmuseum.

Je eigen wandeling of fietstocht 
langs streetart in Sint-Niklaas 
uitstippelen.

Streetart
map
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Streetart map

Iedereen.

Voornamelijk stadskern 
Sint-Niklaas.

Kies je zelf.

Gratis.

Je kan de kaart
• downloaden:

• op papier krijgen bij 
dienst toerisme tijdens de 
openingsuren:

 - Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas
 - toerisme@sint-niklaas.be
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• Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas

• toerisme@sint-niklaas.be
• 03 778 35 00
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dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Deze zoektocht in het thema van 
Sinterklaas leidt jonge gezinnen 
door de hele stadkern. Er vallen 
leuke prijzen te winnen.

Beleving rond de figuur 
van Sinterklaas.

Sinterklaas-
zoektocht
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Praktische
informatie
Sinterklaaszoektocht

Gezinnen met jonge kinderen 
die geloven in de Sint.

Stadskern.

Jaarlijks van 12/11 tot 6/12.

Gratis.

Je kan de zoektocht
• downloaden op 

stadvandesint.be
• op papier krijgen bij 

dienst toerisme tijdens de 
openingsuren:

 - Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas
 - toerisme@sint-niklaas.be
 - 03 778 35 00

• Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas

• toerisme@sint-niklaas.be
• 03 778 35 00
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Speelhuis Huppel is een veilige plek 
waar je samen met je baby, peuter 
of kleuter naartoe kan komen. Je 
kind kan hier spelen, ontdekken 
en leuke contacten leggen met 
andere kinderen in de nabijheid 
van mama, papa of een andere 
opvoedingsverantwoordelijke. Het is 
een plaats waar je als (groot)ouder 
of opvoedingsverantwoordelijke 
een praatje kan maken met andere 
ouders of begeleiders en tot rust 
kan komen bij een kop koffie of 
thee.

Ontmoeting, ontwikkelings-
stimulering en opvoedings-
ondersteuning.

Speelhuis
Huppel
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Praktische
informatie

Speelhuis Huppel 

Alle kinderen van 0 tot en 
met 4 jaar vergezeld van 
een ouder, grootouder of 
opvoedingsverantwoordelijke. 
Ook toekomstige ouders zijn 
welkom.

Huis van het Kind
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

• Elke dinsdagnamiddag tussen 
13.30 en 16.30 uur. Je komt 
langs en blijft zolang je er 

 zin in hebt. 
• Voor extra openings-

momenten of sluitingsdagen: 
raadpleeg de website of 
facebookpagina.

Gratis.

• huisvanhetkind-sint-niklaas.be
• Huis van het Kind 

Kazernestraat 35
 9100 Sint-Niklaas
• speelhuis.huppel@sint-

niklaas.be
• 03 778 37 00 
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Met een attest vrijetijdsparticipatie 
word je goedkoop lid van 
een culturele vereniging, een 
jeugdbeweging of sportclub. 
Het attest vrijetijdsparticpatie 
geeft je 80 % korting op het 
lidmaatschap van sport-, jeugd- of 
cultuurverenigingen. Je krijgt ook 
80 % korting op noodzakelijke 
materiaal of sportuitrusting (tot 
maximaal € 100). 

De drempel tot vrije tijd 
verlagen voor kwetsbare 
kinderen.

Iedereen die recht heeft op een 
kansenpas, kan ook een attest 
vrijetijdsparticipatie aanvragen 
(zie kansenpas).

Attest vrijetijds- 
participatie 
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Praktische
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Attest vrijetijdsparticipatie 

Via de link krijg je een overzicht 
van de verenigingen die een 
attest vrijetijdsparticipatie 
aanvaarden.

Wie jonger is dan 18 jaar heeft 
recht op één attest voor een 
(langlopende) cursus of lidgeld 
voor 1 jaar EN één attest voor 
een kortlopende activiteit 
(bijvoorbeeld een workshop  
of sportkamp).
Volwassen hebben recht op 1 
lang attest OF 2 korte attesten.

Je betaalt zelf maar 20 % van
het inschrijvingsgeld en 20% 
van de aankoop van nood-
zakelijk materiaal (max. € 100).

Een attest aanvragen kan in het 
welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 
9100 Sint-Niklaas.

• welzijnshuis@sint-niklaas.be
• 03 778 66 66
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

De SNS-pas is een sportpas voor 
leerlingen van het secundair 
onderwijs waarmee je gedurende 
een bepaalde periode aansluitend 
aan de schooluren kan deelnemen 
aan verschillende sportactiviteiten. 

Jongeren laten proeven van 
diverse sporten.

Jongeren van 12 tot 18 jaar.

Tijdens het schooljaar.

€ 35 voor 1 periode (15 weken)
€ 55 voor 2 periodes (30 weken)

Sport na school 
met de SNS-pas
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Praktische
informatie

Sport na school met de SNS-pas

Deelnemende sportorganisaties 
in Sint-Niklaas:

Je kan je SNS-pas via de 
website van sport na school 
aanvragen. 
• Via het attest vrijetijds-

participatie kan je in Sint-
Niklaas aan een verminderd 
tarief je SNS-pas aankopen. 

• Opgelet, vraag eerst het attest 
vrijetijdsparticipatie aan en 
daarna pas je SNS-pas. 

• Een attest vrijetijdsparticipatie 
vraag je aan tijdens de 
openingsuren in het welzijns-
huis, Abingdonstraat 99, 9100 
Sint-Niklaas. 

• Je hoeft hier geen afspraak 
voor te maken. Via het attest 
vrijetijdsparticipatie is er enkel 
een tussenkomst in de 30 
weken (€ 55) voorzien.

sportnaschool.be
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

De spelotheek is een uitleendienst 
voor speelgoed. Je vindt er meer 
dan 3000 stukken speelgoed. Het 
aanbod bestaat uit zowel kleine 
en grote spelen, als binnen- en 
buitenspelen.

Ontlenen van leuk en 
gevarieerd materiaal om de 
ontwikkeling te stimuleren.

Spelotheek
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Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Spelotheek

• kinderen tot 12 jaar
• kinderen met een leerstoornis
• langdurig zieke kinderen
• personen met een beperking

Huis van het Kind.

• woensdag van 14 tot 17 uur
• vrijdag van 14 tot 19 uur

Lidkaart voor een jaar:
• leden uit Sint-Niklaas: € 5
• leden buiten Sint-Niklaas: € 8
• kansenpas: € 2,50 
• groepskaart: € 10

Een lidkaart kopen kan in: 
Huis van het Kind
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

• huisvanhetkind-sint-niklaas.be
• huisvanhetkind@sint-niklaas.be
• 03 778 37 00 
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Een mobiele speelpleinwerking 
die tijdens de zomervakantie naar 
verschillende buurten trekt.

Een camionette volgeladen 
met sport, spel en plezier 
zorgt voor onvergetelijke 
zomerdagen.

Pretcamionet
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Praktische
informatie

Pretcamionet

Kinderen van 6 tot 12 jaar.

De Pretcamionet trekt van 
buurt naar buurt.

In juli en augustus, telkens van 
14 tot 17 uur.

Gratis.

Niet nodig, gewoon afkomen.

• 9100speelstad.be
• pretcamionet@jos.be
• 0456 15 57 17
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Praktische 
informatie

Een speelpleinwerking is een 
open en laagdrempelig vakantie-
initiatief, gedragen door jongeren 
en met spelen als hoofddoel. De 
speelpleinen werken inclusief. 
Elke werking verschilt in openings-
periode, doelgroep en organisatie 
van het speelaanbod.

Activiteiten voor kinderen 
aanbieden tijdens vakantie-
periodes.

Kinderen van 3 tot 15 jaar.

Speelplein-
werkingen



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie
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Speelpleinwerkingen

Er bestaan 6 speelplein-
werkingen verspreid over  
Sint-Niklaas en haar 
deelgemeenten.

Focus op zomervakantie, ook 
(beperkt) aanbod in de krokus-, 
paas- en herfstvakantie.

Zie website (richtprijs: 
€ 2,5/halve dag; € 5/volle dag)

• Spenoazi (Sinaai): spenoazi.be
• Belspeelse (Belsele): 

belspeelse.be
• Gouden Leeuw (Sint-Niklaas): 

joetz.be/speelpleinen
• Kwammer (Sint-Niklaas): 

speelpleinkwammer.be
• De Pielewuiter (Nieuwkerken): 

speelpleindepielewuiter.be
• ‘t Speelanker (Sint-Niklaas) 

focust op kinderen 
en jongeren met een 
beperking: facebook.com/
speelpleinwerkingtspeelanker
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corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
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Praktische 
informatie
Praktische 
informatie

Op een sportkamp kunnen 
kinderen kennis maken met diverse 
sporten en oefenen ze deze ook. 
Zo kan je leren zeilen, aan atletiek 
doen, outdoorsporten beoefenen, 
balsporten leren, op urban sports 
kamp gaan …  Er is een aanbod voor 
verschillende leeftijden, soms met 
een themaweek, in de sportcentra 
en op de sportterreinen van de stad 
maar ook op andere locaties. Per 
sportkamp staat duidelijk vermeld 
of er voor- of naopvang voorzien is. 

Kinderen op een sportieve 
manier hun vakantie laten 
beleven en ze zo prikkelen om 
bepaalde sporten op langere 
termijn uit te oefenen.

Sportkampen
stad



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Sportkampen stad

Er is een aanbod voor kleuters, 
kinderen en jongeren.

Op verschillende locaties.

Er worden sportkampen 
georganiseerd in het voorjaar 
en in de zomervakantie.

Raadpleeg de website. Heb 
je een kansenpas of kan 
je gebruik maken van een 
participatieattest? Kom dan 
met dit attest eerst de dienst 
sport of stuur het voorafgaand 
aan je inschrijving door naar 
sport@sint-niklaas.be. 

Het volledige aanbod met 
tarieven en hoe je in te 
schrijven, vind je hier: 
sint-niklaas.kwandoo.com

• sport@sint-niklaas.be
• 03 778 37 50
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Ook tijdens de vakantieperiodes 
kunnen kinderen van 2,5 tot 12 
jaar terecht in de buitenschoolse 
groepsopvang. Begeleiding 
houdt actief toezicht, plant 
leuke activiteiten en gaat soms 
op uitstap. Al de opvanglocaties 
hebben een huiselijk ingerichte 
binnenruimte, met een ruim 
aanbod aan spelmateriaal én een 
uitnodigende buitenruimte om 
lekker te ravotten.

In een veilige, huiselijke en 
toch uitdagende omgeving 
kunnen alle kinderen, samen 
of alleen, op ontdekking gaan. 
Alle ouders die hier nood aan 
hebben, kunnen beroep doen 
op de opvang.

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Buitenschoolse 
groepsopvang
in de vakanties
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Buitenschoolse groepsopvang
in de vakanties

Op 4 locaties in de stad: 
’t Mispeltje Sint-Niklaas, 
Gavertje 4, De Droomballon 
Nieuwkerken en buurthuis 
Sinaai.

Tijdens de schoolvakanties.

Raadpleeg de website.

Het volledige aanbod met 
tarieven en hoe je in te 
schrijven, vind je hier: 
sint-niklaas.kwandoo.com

Tijdens de inschrijvingsperiode 
wordt geen onderscheid 
gemaakt waar je woont of 
al dan niet werkt, enkel de 
kleinste kinderen (samen 
met broers en zussen) krijgen 
voorrang bij de invulling van de 
beschikbare plaatsen.

• Dienst buitenschoolse 
groepsopvang:

 Abingdonstraat 99 
9100 Sint-Niklaas

• sprinkhaan@sint-niklaas.be
• 03 778 36 30
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Meer op de 
achterkant

Fiche Leuk Bewegen Eetexpert: 

Gezondheidsaanbevelingen rond 
beweging: eetexpert.be/nieuws-
aanbevelingen-beweging-en-
sedentair-gedrag

Richtlijnen voor beweging: 
bewegingsdriehoek.be

Test jezelf en maak een actieplan: 
mijngezondleven.be 

Materialen gezond leven: 
gezondleven.be/materialen

Als je zwanger wil worden of 
zwanger bent, is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor gezonde 
voeding: gezondzwangerworden.be

Beweegadvies per leeftijdsfase 
op de website van Gezond Leven: 
gezondleven.be/themas/beweging-
sedentair-gedrag/beweegadvies-
volgens-leeftijd
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Thema spelen en bewegen 
voor kinderen van 0 tot 3 jaar: 
kindengezin.be 

Thema buitenspelen kinderen van  
0 tot 18 jaar: groeimee.be/themas 

Leerlijn over bewegen en minder 
zitten (enkel voor scholen): 
gezondleven.be/algemene-info-
leerlijnen

Info over eet- en gewichts-
problemen: eetexpert.be  

Betrouwbare medische 
info op mensenmaat: 
gezondheidenwetenschap.be

Een overzicht van 
preventiemethodieken: 
preventiemethodieken.be
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Doorverwijzen
naar een expert
Soms hebben kinderen, jongeren 
en ouders specifieke begeleiding 
nodig. Hieronder vind je informatie 
over hoe je een hulpverlener kan 
vinden.  

Je huisarts is een belangrijke ver-
trouwenspersoon en kan je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid, 
mee opvolgen. Een huisarts is 
gebonden aan beroepsgeheim en 
zal dus met niemand praten over 
jouw gezondheid als jij dat niet 
wil. Je huisarts kan je ook advies 
geven en helpen om extra hulp te 
zoeken wanneer die nodig is. Bekijk 
ook de website van je mutualiteit 
om te kijken of je recht hebt op 
terugbetaling.

Het aanpakken van eetgedrag 
gebeurt multidisciplinair. Daarom 
vind je hieronder diverse experten.

Vind een vroedvrouw
Beweging is belangrijk als je 
zwanger wil worden of bent. Bij 
een vroedvrouw kan je terecht 
voor individuele begeleiding of 
groepssessies: vroedvrouwen.be

Meer op de 
achterkant
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Vind een kinesist
axxon.be/nl/zoek-kinesist

Vind een ergotherapeut
ergotherapie.be/nl/zoek-
ergotherapeut

Verwijstool en advieslijn  
van Eetexpert voor 
professionals 
Alle Vlaamse zorgverleners kunnen 
via een abonneelogin permanent 
gebruik maken van de ‘Verwijstool 
gespecialiseerde zorg bij eet- en 
gewichtsproblemen’ voor verwijzing 
van hun patiënten. De tool bevat 
verwijsadressen in alle Vlaamse 
regio’s van diensten, centra, en 
privépraktijken: eetexpert.be/hulp/
voor-professionelen

Er is eveneens een advieslijn voor 
professionals: voor hulp bij het 
zoeken naar doorverwijsadressen 
of bij een specifieke vraag, kan 
gemaild worden naar secretariaat@
eetexpert.be. Eetexpert zoekt graag 
mee naar antwoorden.
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Verwijslijn eetproblemen 
en eetstoornissen van 
Eetexpert voor het brede 
publiek
Via de ‘Verwijslijn eetproblemen’ 
bezorgt Eetexpert je contact-
gegevens van hulpverleners in je 
buurt, bij wie je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek kan plannen: 

eetexpert.be/contact

Upgreat!
Binnen Vitaz is er een ambulant 
revalidatieproject voor kinderen 
en jongeren tussen 10 en 16 jaar 
met overgewicht. Het project is 
een samenwerking tussen de 
kinderartsen, kinesisten van de 
dienst revalidatie, diëtisten en 
psychologen en loopt over de duur 
van 1 jaar. Van groot belang binnen 
dit traject is de motivatie van kind/ 
jongere en zijn omgeving. 

Meer info? Dienst kinderziekten 
Vitaz: 03 760 76 15 (elke werkdag 
tussen 8 en 18 uur).
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Wees mild voor jezelf, kijk naar 
eigen vooruitgang en focus op wat 
jou deugd doet op verschillende 
domeinen, zoals school, hobby’s, 
vrienden ... Wat anderen doen, kan 
je gebruiken als inspiratie, maar 
dat moet niet. We mogen allemaal 
verschillen. Wees ook lief voor je 
lichaam. Focus op wat het allemaal 
voor jou doet en hoe jij er goed zorg 
voor kan dragen. Je goed in je vel 
voelen (een positief lichaamsbeeld), 
maakt je veerkrachtig.

Lief zijn
voor jezelf

alles
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Je goed in je vel voelen is belangrijk. 
En je kunt het ook écht leren. 
Op noknok.be staan de beste 
tips, oefeningen en testjes voor 
jongeren verzameld. Jongeren 
kunnen hiermee zelfstandig aan 
de slag. Ze maken een profiel, doen 
oefeningen, bouwen hun eigen Nok 
Nok-kamer en delen ervaringen 
met elkaar. In samenwerking met 
Logo Waasland vzw.

Mentaal welbevinden en 
veerkracht van jongeren 
versterken.

Interactieve  
website Nok Nok
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Interactieve website 

Nok Nok

Jongeren van 12 tot 16 jaar.

Online.

Altijd beschikbaar.

Gratis.

• noknok.be 
• logowaasland.be/content/

noknok-12-16-jaar 
• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Geluk in de klas omvat lespaketten 
voor elke graad, ‘Happy Snacks’ als 
korte werkvorm om tussendoor 
aan het mentaal welbevinden 
te werken, het wel-in-je-vel spel 
en vormingen voor leerkrachten 
en jongerenbegeleiders. In 
samenwerking met Logo Waasland 
vzw.

Geluk in de klas is een website 
die handvatten, kant-en-klare 
materialen, tips en informatie 
aanbiedt die helpen om de 
leerlingen/jongeren te laten 
groeien en bloeien.

Educatieve pakket 
Geluk in de Klas
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Educatieve pakket 
Geluk in de Klas

Jongeren en leerlingen uit het 
basis en secundair onderwijs.

In de klas, in de kinderopvang, 
in de jeugdbeweging …

Op elk moment van de dag.

Gratis (te downloaden of te 
ontlenen bij Logo Waasland).

• gezondleven.be/gelukindeklas
• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Een assertiviteitscursus voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar, met 
voorrang voor jongeren die in 
Sint-Niklaas wonen. Het JAC 
organiseert deze cursus in 
samenwerking met het CGG, de 
CLB’s, CM en Huis van het Kind. 
Deze cursussen worden minstens 
2 keer per jaar georganiseerd, 
telkens voorafgegaan door een 
intakegesprek met zowel de 
jongere als de ouders.

Jongeren die moeilijk voor 
zichzelf durven opkomen, 
onzeker zijn in contacten met 
anderen of zich soms kwaad 
en verdrietig voelen omdat ze 
zichzelf niet kunnen of durven 
zijn, ondersteunen in hun 
assertiviteit. 

Assertiviteits- 
training JAC



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Assertiviteitstraining JAC

Jongeren van 12 tot 18 jaar.

De cursus vindt plaats in de 
gebouwen van de CM in Sint-
Niklaas: de Castrodreef 1, 9100 
Sint-Niklaas.

7 woensdagnamiddagen 
van 13.30 tot 16 uur.

€ 50. Deze training wordt 
financieel ondersteund door 
Stad Sint-Niklaas. Indien de 
prijs een probleem zou zijn, 
wordt naar een oplossing 
gezocht.

• JAC Sint-Niklaas
 Gasmeterstraat 81b
 9100 Sint-Niklaas
• jac.sintniklaas@

cawoostvlaanderen.be
• 03 776 72 22
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Meer op de 
achterkant

Fiche Lief zijn voor je lichaam 
Eetexpert: 

Ontdekken wat ‘geluk’ is en 
hoe je ermee aan de slag gaat: 
geluksdriehoek.be 

#samenveerkrachtig: 
samenveerkrachtig.be

Materialen gezond leven: 
gezondleven.be/materialen

Voel jij je goed in je vel (12-16 jaar)? 
noknok.be  

Ben je jong? Zit je met 1001 vragen? 
watwat.be

Goe?!-boekje: sint-niklaas.be/onze-
dienstverlening/gezondheid-en-
zorg/geestelijke-gezondheid 

Thema sociale media voor kinderen 
van 0 tot 18 jaar: groeimee.be/
themas 

Wegwijs in de digitale wereld: 
mediawijs.be/nl



Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Project
Warme William

Borum repudandunt fuga. Cores 
eataque molorendae in natassinti 
doluptibus et esse ne a nitatus 
restemque sit facest vidiam 
nonse dus maion poreriati blam 
dolesequossi cus qui corum, expla 
volorr

Borum repudandunt fuga. 
Cores eataque molorendae 
in natassinti doluptibus et 
esse ne a nitatus restemque 
sit facest vidiam nonse dus 
maion poreriati blam cus qui 
corum, expla quatur aut eos 
estibusa serupti et unt. Eptas 
dolupti onesed et quis excestia 
sit, sit faccum volesed eveniet 
ulparum, ut enis secabor.

Praktische 
informatie

Online
informatie

Info over eet- en gewichts-
problemen: eetexpert.be  

Praten is de eerste stap:
• awel.be of bel 102  

(kinderen en jongeren)
• tele-onthaal.be of bel 106 (ouders)

Info over psychische problemen: 
tegek.be

Wanneer je denkt aan zelfmoord 
of je zorgen maakt over iemand 
die aan zelfmoord denkt: 
zelfmoord1813.be of bel 1813

Advies voor de intermediairen over 
zelfmoordpreventie: 
• zelfmoord1813.be/aspha  

of  024 24 30 00 
• vlesp.be 

Vragen over geweld of misbruik? 
1712.be of bel 1712

Een overzicht van hulplijnen: 
zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Betrouwbare medische info 
op mensenmaat: 
gezondheidenwetenschap.be

Een overzicht van preventie- 
methodieken: 
preventiemethodieken.be
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Doorverwijzen
naar een expert
Soms hebben kinderen, jongeren 
en ouders specifieke begeleiding 
nodig. Hieronder vind je informatie 
over hoe je een hulpverlener kan 
vinden.  

Je huisarts is een belangrijke ver-
trouwenspersoon en kan je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid, 
mee opvolgen. Een huisarts is 
gebonden aan beroepsgeheim en 
zal dus met niemand praten over 
jouw gezondheid als jij dat niet 
wil. Je huisarts kan je ook advies 
geven en helpen om extra hulp te 
zoeken wanneer die nodig is. Bekijk 
ook de website van je mutualiteit 
om te kijken of je recht hebt op 
terugbetaling.

Vind een psycholoog
vind-een-psycholoog.be 

psychologenkringwaasland.be 

ikzoekhulp.be

Een eerstelijnspsycholoog vind je 
hier: psy-ovl.be

Meer op de 
achterkant
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Vind een therapeut
vindeentherapeut.be

Eerstelijnspsycholoog 
Krachtgericht Waas en 
Dender
Heb je als ouder of verwijzer 
vragen of maak je je zorgen over 
het psychische functioneren/ 
ontwikkeling van een kind? Ben 
je zoekend als ouder/verwijzer 
welke (psychische) ondersteuning 
een kind nodig heeft? Je kan 
bij de eerstelijnspsycholoog 
terecht voor consult en advies: 
krachtgerichtwaasendender.be/
eerstelijnspsycholoog/consult-en-
advies

Centra voor geestelijke
gezondheidszorg
centrageestelijkegezondheidszorg.
be/cgg/waas-dender

Vind een ergotherapeut
ergotherapie.be/nl/zoek-
ergotherapeut
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Verwijstool en advieslijn  
van Eetexpert voor 
professionals 
Alle Vlaamse zorgverleners kunnen 
via een abonneelogin permanent 
gebruik maken van de ‘Verwijstool 
gespecialiseerde zorg bij eet- en 
gewichtsproblemen’ voor verwijzing 
van hun patiënten. De tool bevat 
verwijsadressen in alle Vlaamse 
regio’s van diensten, centra, en 
privépraktijken: eetexpert.be/hulp/
voor-professionelen

Er is eveneens een advieslijn voor 
professionals: voor hulp bij het 
zoeken naar doorverwijsadressen 
of bij een specifieke vraag, kan 
gemaild worden naar secretariaat@
eetexpert.be. Eetexpert zoekt graag 
mee naar antwoorden.

Meer op de 
achterkant
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Verwijslijn eetproblemen 
en eetstoornissen van 
Eetexpert voor het brede 
publiek
Via de ‘Verwijslijn eetproblemen’ 
bezorgt Eetexpert je contact-
gegevens van hulpverleners in je 
buurt, bij wie je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek kan plannen: 
eetexpert.be/contact

Upgreat!
Binnen Vitaz is er een ambulant 
revalidatieproject voor kinderen 
en jongeren tussen 10 en 16 jaar 
met overgewicht. Het project is 
een samenwerking tussen de 
kinderartsen, kinesisten van de 
dienst revalidatie, diëtisten en 
psychologen en loopt over de duur 
van 1 jaar. Van groot belang binnen 
dit traject is de motivatie van kind/ 
jongere en zijn omgeving. 

Meer info? Dienst kinderziekten 
Vitaz: 03 760 76 15 (elke werkdag 
tussen 8 en 18 uur).
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Een emotie is een reactie van 
je lichaam op iets dat gebeurt. 
Je lichaam geeft een signaal. 
Zo vertellen emoties je over wat 
belangrijk is voor jou. Je moet je 
dus niet altijd ‘happy’ voelen. Dipjes 
(groot en klein) maken deel uit van 
het leven. Weten hoe je met deze 
emoties kan omgaan (= je emoties 
reguleren), geeft rust. 

Leer verschillende manieren kennen 
om met moeilijke momenten om 
te gaan. Het is geen probleem om 
even alleen te willen zijn, of afleiding 
te zoeken en soms kan het helpen 
om er met iemand over te spreken 
of hulp te zoeken.

Emoties
hanteren

alles
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Je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig 
zijn’: wat is dat precies? Hoe kun 
je eraan werken? In de workshop 
‘Geluk zit in een klein driehoekje’ 
leer je de Geluksdriehoek van
dichtbij kennen: van de bouw-
blokken van geluk tot de oranje  
bol die ons soms uit balans brengt. 
In samenwerking met Logo 
Waasland vzw.

We toveren de informatie uit 
de driehoek tot leven zodat je 
daarna zelf aan de slag kunt 
met je geluksgevoel.

Workshop
Geluk zit in een 
klein driehoekje
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Workshop geluk zit in  
een klein driehoekje

Iedereen vanaf 6 jaar.

Locatie zelf te bepalen. 
Kan ook online.

Datum zelf aan te vragen. 
Duur: 3 uur.

Deze infosessie is gratis:

• voor scholen in Sint-Niklaas
• voor niet-professionele 

verenigingen uit Sint-Niklaas 
• voor organisaties uit Sint-

Niklaas die een infosessie 
organiseren voor mensen  
met een kwetsbaarheid

De infosessie kan je aanvragen 
op sint-niklaas.be/workshops-
gezondheid

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78

Praktische
informatie
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Met de gevoelsbuttons breng je 
spreken over gevoelens onder de 
aandacht. Ze motiveren letterlijk tot 
een gesprek en nodigen uit tot een 
open dialoog. In samenwerking met 
Logo Waasland vzw.

Gevoelens bespreekbaar maken 
en leren dat het oké is om je af 
en toe niet goed te voelen.

Gevoels
buttons
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Gevoelsbuttons 

Volwassenen (op evenementen, 
in een praktijk, onder collega’s…) 
en kinderen en jongeren (klas, 
jeugdbeweging, kinderopvang, 
evenementen…).

Locatie zelf te bepalen.

Datum zelf te bepalen.

Een pakket van 100 buttons 
kost € 22,5. Daarbij kan je gratis 
een gevoelsstand met banners 
ontlenen bij Logo Waasland 
vzw.

• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Praktische 
informatie

Warme William is een grote blauwe 
beer die iedereen uitnodigt om 
te vertellen wat er scheelt en die 
graag een luisterend oor aanbiedt. 
Een Warme William is iemand die 
oprecht aandacht heeft voor die 
ander. Iedereen kan er dus één zijn. 
Ga aan de slag met het vragenspel, 
het Warme William-lespakket, de 
luisterkamer … In samenwerking 
met Logo Waasland vzw.

1 op 5 jongeren geeft aan zich 
niet goed in zijn vel te voelen. 
Warme William maakt aan 
hen duidelijk dat het uiten van 
gevoelens kan opluchten. 4 op 
5 jongeren zitten wel goed in 
hun vel. Aan hen vragen we 
dus meer te luisteren en er te 
zijn voor een ander. En op die 
manier een ‘Warme William’ te 
zijn voor elkaar.
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Project Warme William

Jongeren.

Locatie zelf te bepalen.

Datum zelf te bepalen.

Gratis en betalende materialen 
en werkvormen. Sommige 
betalende materialen kan 
je gratis ontlenen bij Logo 
Waasland vzw of de stad.

Alle materialen en werkvormen 
vind je onder ‘Doe mee’ op 
warmewilliam.be

Sommige betalende materialen 
kan je gratis ontlenen via 
logowaasland.be/content/
warme-william-campagne 

De Warme William-bank kan 
je gratis ontlenen bij stad 
Sint-Niklaas:
• Abingdonstraat 99 

9100 Sint-Niklaas
• gezondheid@sint-niklaas.be
• 03 778 37 41 of 0471 89 56 33

warmewilliam.be
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In Silver krijgen jongeren op een 
creatieve en interactieve manier 
meer inzicht in hun gedachten, 
emoties en gedrag door het volgen 
van een aantal personages en 
verhaallijnen. Silver bouwt aan 
het herkennen en aanpakken van 
denkgewoontes en het reguleren 
van emoties en indirect aan het 
probleemoplossend denken 
en sociale vaardigheden. In 
samenwerking met Logo Waasland 
vzw.

Silver is een veelzijdige “serious 
game” die de geestelijke 
gezondheid van jongeren 
tussen 12 en 16 jaar wil 
versterken.

Game
Silver
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Game Silver

Jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar.

De game kan zowel door 
een individu als in klas- of 
groepsverband gespeeld 
worden.

De game is altijd beschikbaar.

Gratis te downloaden.

De game en het educatief 
pakket kan je downloaden  
via silvergame.be

silvergame.be

Wil je extra ondersteuning 
hierbij? 
• info@logowaasland.be
• 03 766 87 78
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Stop 4-7 is een trainingsprogramma 
dat met kinderen, ouders en 
leerkrachten werkt aan positief 
gedrag. Elke week komt je kind 
een dag oefenen in sociale vaardig-
heden: leren luisteren, leren zich 
houden aan afspraken, leren 
rustig problemen oplossen, leren 
samenspelen, leren omgaan met 
gevoelens en leren ontspannen. 

Tijdens het STOP 4-7 
programma proberen we 
samen met jou, als ouder, 
je kind en de leerkracht 
verandering te brengen in 
het gedrag van je kind.

Stop
4-7
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Stop 4-7

STOP 4-7 is er voor kinderen 
tussen 4 jaar en 7 jaar die thuis 
en/of op school opstandig 
gedrag vertonen en/of snel 
boos zijn.

Huis van het kind Sint-Niklaas
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

3 groepen per jaar (maart, 
september en december).

• De kostprijs voor de volledige 
training is € 20. 

• Ouders die financiële 
problemen hebben, kunnen 
een sociaal tarief (tot gratis) 
bekomen. De kostprijs mag 
dus geen beletsel zijn.

• stop4-7.be/sint-niklaas
• Hadewychstraat 35 

9111 Belsele
• stop.sintniklaas@stop4-7.be
• 03 291 06 63
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Traject 8-12 is een programma 
dat met kinderen, hun ouders 
én leerkrachten werkt aan 
positief gedrag. Tijdens de 14 
kindbijeenkomsten wordt er 
gewerkt rond sociale vaardigheden 
zoals het leren oplossen van 
problemen, op een leuke manier 
leren samenwerken, omgaan 
met gevoelens, zich aan regels en 
afspraken leren houden…

Traject 8-12 streeft ernaar dat 
kinderen beter opschieten 
met hun leeftijdsgenoten en 
volwassenen. Deze werking wil 
inzetten op zoveel mogelijk 
contexten van de leefwereld 
van het kind. Door samen te 
werken met de kinderen, hun 
ouder(s), leerkrachten, CLB … 
proberen we tot verandering  
te komen.

Traject
8-12
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Traject 8-12

Traject 8-12 is er voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar die thuis en/
of op school opstandig gedrag 
vertonen en/of snel boos zijn.

Huis van het kind Sint-Niklaas
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

1 groep in het voorjaar (februari) 
en 1 groep in het najaar 
(september).

Gratis.

• Huis van het Kind 
Kazernestraat 35 
9100 Sint-Niklaas

• huisvanhetkind@ 
sint-niklaas.be

• 03 778 37 00
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In een OverKophuis kan je als 
jongere gewoon binnen en buiten 
lopen en allerlei leuke activiteiten 
doen. Het is een veilige plek waar 
je ook een luisterend oor vindt en 
terecht kan met elke vraag.

OverKophuis
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OverKophuis

Jongeren tot 25 jaar.

Mgr. Stillemansstraat 47
9100 Sint-Niklaas

Openingsuren zie Instagram 
@overkopsintniklaas

Gratis.

Niet nodig, gewoon afkomen.

• overkop.be/huizen/ 
overkop-sint-niklaas 

• Info over de activiteiten  
vind je op Instagram  
@overkopsintniklaas
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Online
informatie

Meer op de 
achterkant

Fiche Omgaan met emoties 
Eetexpert: 

Ontdekken wat ‘geluk’ is en 
hoe je ermee aan de slag gaat: 
geluksdriehoek.be 

#samenveerkrachtig: 
samenveerkrachtig.be

Materialen gezond leven: 
gezondleven.be/materialen

Thema ontwikkeling en gedrag voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar (0-3 jaar): 
kindengezin.be 

Thema’s emoties en gevoelens, 
angst, verlies en verdriet, praten  
met je kind, veerkracht …  
voor kinderen van 0 tot 18 jaar: 
groeimee.be/themas

Voel jij je goed in je vel (12-16 jaar)? 
noknok.be

Ben je jong? Zit je met 1001 vragen? 
watwat.be

Wegwijs in de digitale wereld: 
mediawijs.be/nl

Hoe omgaan met moeilijk gedrag? 
(voor scholen, begeleiders en 
ouders): trajectopmaat.be   
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Online
informatie

Info over leren, studeren en 
gezondheid: clbchat.be

Info over eet- en gewichts-
problemen: eetexpert.be  

Praten is de eerste stap:
• awel.be of bel 102  

(kinderen en jongeren)
• tele-onthaal.be of bel 106 (ouders)

Info over psychische problemen: 
tegek.be

Wanneer je denkt aan zelfmoord 
of je zorgen maakt over iemand 
die aan zelfmoord denkt: 
zelfmoord1813.be of bel 1813

Advies voor de intermediairen over 
zelfmoordpreventie: 
• zelfmoord1813.be/aspha  

of  024 24 30 00 
• vlesp.be 

Vragen over geweld of misbruik? 
1712.be of bel 1712

Een overzicht van hulplijnen: 
zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Betrouwbare medische info 
op mensenmaat: 
gezondheidenwetenschap.be

Een overzicht van preventiemetho-
dieken: preventiemethodieken.be
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Praktische 
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Doorverwijzen
naar een expert
Soms hebben kinderen, jongeren 
en ouders specifieke begeleiding 
nodig. Hieronder vind je informatie 
over hoe je een hulpverlener kan 
vinden.  

Je huisarts is een belangrijke ver-
trouwenspersoon en kan je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid, 
mee opvolgen. Een huisarts is 
gebonden aan beroepsgeheim en 
zal dus met niemand praten over 
jouw gezondheid als jij dat niet 
wil. Je huisarts kan je ook advies 
geven en helpen om extra hulp te 
zoeken wanneer die nodig is. Bekijk 
ook de website van je mutualiteit 
om te kijken of je recht hebt op 
terugbetaling

Vind een psycholoog
vind-een-psycholoog.be 

psychologenkringwaasland.be 

ikzoekhulp.be

Een eerstelijnspsycholoog vind je 
hier: psy-ovl.be

Meer op de 
achterkant
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Vind een therapeut
vindeentherapeut.be 

Eerstelijnspsycholoog 
Krachtgericht Waas en 
Dender
Heb je als ouder of verwijzer 
vragen of maak je je zorgen over 
het psychische functioneren/ 
ontwikkeling van een kind? Ben 
je zoekend als ouder/verwijzer 
welke (psychische) ondersteuning 
een kind nodig heeft? Je kan 
bij de eerstelijnspsycholoog 
terecht voor consult en advies: 
krachtgerichtwaasendender.be/
eerstelijnspsycholoog/consult-en-
advies

Centra voor geestelijke
gezondheidszorg
centrageestelijkegezondheidszorg.
be/cgg/waas-dender

Vind een ergotherapeut
ergotherapie.be/nl/zoek-
ergotherapeut
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Verwijstool en advieslijn  
van Eetexpert voor 
professionals 
Alle Vlaamse zorgverleners kunnen 
via een abonneelogin permanent 
gebruik maken van de ‘Verwijstool 
gespecialiseerde zorg bij eet- en 
gewichtsproblemen’ voor verwijzing 
van hun patiënten. De tool bevat 
verwijsadressen in alle Vlaamse 
regio’s van diensten, centra, en 
privépraktijken: eetexpert.be/hulp/
voor-professionelen

Er is eveneens een advieslijn voor 
professionals: voor hulp bij het 
zoeken naar doorverwijsadressen 
of bij een specifieke vraag, kan 
gemaild worden naar secretariaat@
eetexpert.be. Eetexpert zoekt graag 
mee naar antwoorden.

Meer op de 
achterkant
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Verwijslijn eetproblemen 
en eetstoornissen van 
Eetexpert voor het brede 
publiek
Via de ‘Verwijslijn eetproblemen’ 
bezorgt Eetexpert je contact-
gegevens van hulpverleners in je 
buurt, bij wie je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek kan plannen: 
eetexpert.be/contact

Upgreat!
Binnen Vitaz is er een ambulant 
revalidatieproject voor kinderen 
en jongeren tussen 10 en 16 jaar 
met overgewicht. Het project is 
een samenwerking tussen de 
kinderartsen, kinesisten van de 
dienst revalidatie, diëtisten en 
psychologen en loopt over de duur 
van 1 jaar. Van groot belang binnen 
dit traject is de motivatie van kind/ 
jongere en zijn omgeving. 

Meer info? Dienst kinderziekten 
Vitaz: 03 760 76 15 (elke werkdag 
tussen 8 en 18 uur).



Slapen

alles
Slaap is een rust- en hersteltoestand, 
waarin het lichaam tijd krijgt om 
afvalstoffen op te ruimen en zich 
klaar te maken voor een nieuwe 
dag. Bovendien is voldoende slaap 
belangrijk om goed te kunnen 
nadenken (cognitief functioneren). 
Voldoende slapen zorgt dat je je 
rustiger voelt, en doordat je beter 
kan denken, word je minder snel 
kwaad.

Meer op de 
achterkant
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Tips voor een goede slaap:

• Zorg voor voldoende slaaptijd
 - Peuters (1-2): 11 tot 14 uur  
 - Kleuters (3-5): 10 tot 13 uur  
 - Kinderen(6-13): 9 tot 11 uur  
 - Jongeren (14-17): 8 tot 10 uur  
 - Volwassenen (18-64): 7 tot 9 uur  
 - Ouderen (65+): 7 tot 8 uur  

• Een regelmatig ritme van slaaptijd 
en de tijd dat je wakker bent, is 
belangrijk. 

• Met een ontspannend avond-
ritueel val je sneller in slaap: 

 - Beperk dranken met veel suiker  
 en cafeïne vanaf de namiddag. 

 - Hou je slaapkamer donker, koel,  
 en vrij van elektronica. 

 - Het licht van schermen kan je  
 slaap verstoren.



Praktische 
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Ben je tussen 13 en 16 jaar? Krijg 
je wel eens opmerkingen dat je 
teveel gamet? Denk je dat je soms 
minder zou moeten gamen? Zou je 
ook eens iets anders willen doen in 
je vrije tijd, maar komt het er niet 
van? Herstart dan jezelf, samen met 
andere gamers. Op rebootkamp 
kan je proeven van allerlei leuke 
activiteiten, samen met andere 
jongeren die graag gamen, waarbij 
je je grenzen kan verleggen en 
waar je af en toe eens kan gamen. 
Er wordt ook stilgestaan bij wat 
gamen voor je betekent.

Jongeren andere manieren 
van vrijetijdsbesteding laten 
ervaren. Jongeren inzichten 
laten verwerven in gamen en 
de impact ervan, jongeren 
zichzelf en hun andere 
interesses laten herontdekken, 
ervaren dat vrije tijd anders 
en met anderen kan ingevuld 
worden.

Rebootkamp
Oost-Vlaanderen
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Rebootkamp 
Oost-Vlaanderen

Jongeren tussen 13 en 16 jaar 
die risicovol gamen.

Zie website.

1 week tijdens de 
zomervakantie.

Zie website.

• rebootkamp.be/nl
• CGG Waas en Dender 

Parklaan 14B 
9100 Sint-Niklaas

• nonapensaert@
cggwaasendender.be 

• 0474 54 11 04



Online
informatie

Meer op de 
achterkant

Fiche Slaap en gewichtsproblemen 
Eetexpert: 

Materialen gezond leven: 
gezondleven.be/materialen

Als je zwanger wil worden of 
zwanger bent, is het belangrijk om 
te stoppen met tabak, alcohol en 
drugs: gezondzwangerworden.be

Thema slapen voor kinderen van  
0 tot 3 jaar (0-3 jaar): kindengezin.be 

Ben je jong? Zit je met 1001 vragen? 
watwat.be

Wegwijs in de digitale wereld: 
mediawijs.be/nl

Info i.v.m. alcohol, drugs, medicatie, 
gamen en gokken:
• druglijn.be of 078 15 10 20
• vad.be

Leerlijn over verslavingspreventie 
(alcohol drinken, roken, gokken, 
cannabis en andere drugs, gamen): 
gezondleven.be/algemene-info-
leerlijnen
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Info over eet- en gewichts-
problemen: eetexpert.be  

Een overzicht van hulplijnen: 
zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Betrouwbare medische info 
op mensenmaat: 
gezondheidenwetenschap.be

Een overzicht van preventie- 
methodieken: 
preventiemethodieken.be



Doorverwijzen
naar een expert
Soms hebben kinderen, jongeren 
en ouders specifieke begeleiding 
nodig. Hieronder vind je informatie 
over hoe je een hulpverlener kan 
vinden.  

Je huisarts is een belangrijke ver-
trouwenspersoon en kan je lichame-
lijke en geestelijke gezondheid, 
mee opvolgen. Een huisarts is 
gebonden aan beroepsgeheim en 
zal dus met niemand praten over 
jouw gezondheid als jij dat niet 
wil. Je huisarts kan je ook advies 
geven en helpen om extra hulp te 
zoeken wanneer die nodig is. Bekijk 
ook de website van je mutualiteit 
om te kijken of je recht hebt op 
terugbetaling

Slaapcentrum UZA
Je kan bij het centrum voor klinisch 
slaap- en waakonderzoek terecht 
voor onderzoek en behandeling van 
slaapstoornissen en -moeilijkheden: 
uza.be/slaapcentrum 

Vind een psycholoog
vind-een-psycholoog.be 

psychologenkringwaasland.be 

Meer op de 
achterkant
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ikzoekhulp.be

Een eerstelijnspsycholoog vind je 
hier: psy-ovl.be

Vind een therapeut
vindeentherapeut.be

Centra voor geestelijke
gezondheidszorg
centrageestelijkegezondheidszorg.
be/cgg/waas-dender

Vind een ergotherapeut
ergotherapie.be/nl/zoek-
ergotherapeut

Slapen en verslaving
Soms is er een link tussen slapen en 
het gebruik van drank, drugs, pillen 
of met gamen of gokken.

Dan kan je doorverwijzing vragen 
aan:
• druglijn.be of 078 15 10 20
• vad.be



Vind een vroedvrouw
Stoppen met tabak, alcohol en 
drugs is belangrijk als je zwanger 
wil worden of bent. Vraag raad 
aan je huisarts of een vroedvrouw: 
vroedvrouwen.be (onderaan rechts 
op startpagina). 

Verwijstool en advieslijn  
van Eetexpert voor 
professionals 
Alle Vlaamse zorgverleners kunnen 
via een abonneelogin permanent 
gebruik maken van de ‘Verwijstool 
gespecialiseerde zorg bij eet- en 
gewichtsproblemen’ voor verwijzing 
van hun patiënten. De tool bevat 
verwijsadressen in alle Vlaamse 
regio’s van diensten, centra, en 
privépraktijken: eetexpert.be/hulp/
voor-professionelen

Er is eveneens een advieslijn voor 
professionals: voor hulp bij het 
zoeken naar doorverwijsadressen 
of bij een specifieke vraag, kan 
gemaild worden naar secretariaat@
eetexpert.be. Eetexpert zoekt graag 
mee naar antwoorden.

Meer op de 
achterkant
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Verwijslijn eetproblemen 
en eetstoornissen van 
Eetexpert voor het brede 
publiek
Via de ‘Verwijslijn eetproblemen’ 
bezorgt Eetexpert je contact-
gegevens van hulpverleners in je 
buurt, bij wie je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek kan plannen: 
eetexpert.be/contact

Upgreat!
Binnen Vitaz is er een ambulant 
revalidatieproject voor kinderen 
en jongeren tussen 10 en 16 jaar 
met overgewicht. Het project is 
een samenwerking tussen de 
kinderartsen, kinesisten van de 
dienst revalidatie, diëtisten en 
psychologen en loopt over de duur 
van 1 jaar. Van groot belang binnen 
dit traject is de motivatie van kind/ 
jongere en zijn omgeving. 

Meer info? Dienst kinderziekten 
Vitaz: 03 760 76 15 (elke werkdag 
tussen 8 en 18 uur).



Praktische 
informatie

Eetgedrag bespreken lijkt vaak 
spannend. Maatschappelijk zit er 
veel druk op, en we willen geen 
problemen uitlokken. Toch blijkt 
het belangrijk om eetgedrag 
mee te bevragen in het zoeken 
naar levensstijlaanpassingen. 
Tijdig ondersteunen bij haperend 
eetgedrag kan eetproblemen en 
eetstoornissen voorkomen. Het 
acroniem ‘INNOVATE’ vat een 
stappenplan samen om eetgedrag 
te bespreken in de brede eerstelijn. 

Invoegen
• Maak eerst contact met je cliënt 

als persoon.
• Bespreek daarna het probleem. 
• Klachten kunnen divers zijn, en 

hebben mogelijk niets te maken 
met eten of gewicht.

• Maak ook contact met facetten die 
goed gaan. 

Negotiëren
• Bepaal een gezamenlijke agenda: 

‘Waar wil je het vandaag over 
hebben?’ 

Hoe erover
praten?
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• Verken motivatie en wat al is 
geprobeerd.

• Versterk waar mogelijk motivatie 
en ondersteun in de behoefte aan 
autonomie, verbondenheid en 
competentie. 

Niet stigmatiseren
• Vertrek vanuit het groeiverhaal, 

niet vanuit gewicht of uiterlijk. 
• Stimuleer via je taal goede 

zelfzorg: ‘Wat heeft je lichaam 
nodig zodat je energie hebt om 
dingen te doen die je graag doet? 
Hoeveel beweging heb jij nodig 
om je goed in je lijf te voelen?’.

• Gebruik person-first taal (bv. 
‘Iemand met overgewicht’).

• Geef positieve boodschappen rond 
wat je wel kan doen. Je hoeft niet 
te waarschuwen voor stoornissen.

• Vermijd taal die focust op uiterlijk 
(dun en dik) en gewicht, richt je op 
gedrag. 

• Gebruik geen taal die schuld-
gevoel kan geven. Benadruk de 
complexiteit van invloeden op de 
ontwikkeling van eetstoornissen 
en obesitas.

Hoe erover
praten?
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• Minimaliseer klachten niet als  
een kwaaltje dat zal overgaan  
als de patiënt gewicht verliest.

Onderzoeken
• Vraag naar info over levensstijl, 

context en psychisch functioneren 
om probleem te kunnen 
inschatten.

• Bevraag signalen van verstoord 
eetgedrag.

• Vraag naar eventuele lichamelijke 
klachten en signalen.

• Stel open vragen en vraag naar 
verduidelijking van de cliënt waar 
nodig.

• Vraag goedkeuring om te 
meten en wegen en bevraag 
gewichtsevolutie (enkel voor 
zorgverstrekkers).

Verduidelijken
• Vraag of men extra informatie wil 

over een bepaald onderwerp.
• Vraag of er interesse is naar een 

passend aanbod in de regio.

Hoe erover
praten?



Praktische 
informatie



Praktische 
informatie

Actie bepalen
• Hoe is de balans tussen de 

beschermende en risicofactoren? 
• Schat in of het gaat om 

groeivragen (Groen), milde 
haperingen (Oranje) of een 
probleem met grote impact op 
het algemeen functioneren (Rood):

   
   
• Is er verwijzing nodig?  
• Is er opvolging nodig door de 

eerste lijn?

Timen en plannen
• Werk samen aan een plan: Wat 

werkt? Wat wil men zelf? Wat is 
nodig?  

• Maak concrete doelen: Wat is 
haalbaar? Wat is wenselijk?

Evalueren en bijsturen
• Gezonde levensstijl is belangrijker 

dan gewichtsverandering. Kijk naar 
alle facetten.

• Geef je cliënt complimenten 
op de manier waarop iets werd 
aangepakt en op de inzet, niet op 
het resultaat.

Hoe erover
praten?
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Meer communicatietips 

eetexpert.be/info/communicatie   

• Fiche INNOVATE: Eet- en 
gewichtsproblemen in de eerste 
lijn 

• Fiche motivatiekaders voor 
zorgverleners

• Eerstelijnsdraaiboek

• Gesprek rond de weegschaal voor 
kleuters, kinderen en jongeren

Op deze pagina kan je de 
materialen op naam zoeken 
(eventueel door gebruik te maken 
van Ctrl+F):

Hoe erover
praten?
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Kinderen, jongeren, (groot)ouders 
en hun begeleiders kunnen bij 
medewerkers van volgende 
organisaties terecht voor een brede 
waaier aan vragen over gezonde 
levensstijl en opvoeding. Deze 
organisaties bieden een luisterend 
oor, advies en ondersteuning. 

Advies en  
ondersteuning  
voor kinderen,  
jongeren en hun  
ouders
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Het Huis van het Kind is dé plaats in 
Sint-Niklaas waar iedereen terecht 
kan met vragen rond opvoeden, 
spel en ontmoeting, informatie, 
vorming en programma’s om 
ouders, kinderen en scholen 
te versterken. Het Huis van het 
Kind centraliseert verschillende 
werkingen die hen ondersteunen.

Huis van het Kind is een basis-
voorziening voor gezinnen.

Huis van 
het Kind
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Huis van het Kind

Ouders met kinderen van  
0 tot 25 jaar in Sint-Niklaas.

Kazernestraat 35 
9100 Sint-Niklaas

Elke dag telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 12.30 uur en van  
13 tot 16.30 uur.

• huisvanhetkind-sint-niklaas.be 
• Huis van het Kind 

Kazernestraat 35 
9100 Sint-Niklaas 

• huisvanhetkind@ 
sint-niklaas.be 

• 03 778 37 00 
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In de opvoedingswinkel kan 
je terecht met kleine en grote 
opvoedingsvragen. Elke ouder 
wordt wel eens geconfronteerd 
met onzekerheden of vragen over 
de aanpak van een opvoedings-
situatie. De opvoedingswinkel biedt 
ouders de kans om hun vraag te 
stellen op een manier die voor hen 
het meest natuurlijk aanvoelt.

Samen aan de slag gaan met 
vragen van ouders en andere 
opvoedingsverantwoordelijken.

Ouders met kinderen van  
0 tot 25 jaar in Sint-Niklaas.

Opvoedings-
winkel
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Opvoedingswinkel 

• Je vraag live stellen in Huis 
van het Kind? Dat kan elke 
woensdag van 14 tot 17 uur.

• Kom je liever op afspraak? 
 - 0499 99 61 25  (tot 4 jaar)
 - 0473 53 41 70 (vanaf 4 jaar)

• Voor kinderen tot 3 jaar:  
 - Kind en Gezinlijn 078 150   

 100 (elke werkdag van 8 tot  
 20 uur) 

• Voor kinderen vanaf 3 jaar:  
 - Opvoedingslijn 078 150 010  

 (maandag tot vrijdag van   
 10 tot 13 uur en van 14 tot   
 17 uur, op donderdag ook   
 van 19 tot 21 uur, gesloten op  
 woensdag) 

 - opvoedingslijn@groeimee.be  
 - opvoedingslijn.be  
 - groeimee.be/themas 

Gratis.

• huisvanhetkind-sint-niklaas.be 
• Huis van het Kind 

Kazernestraat 35 
9100 Sint-Niklaas 

• huisvanhetkind@ 
sint-niklaas.be 

• 03 778 37 00
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Een kansenwerker biedt een 
luisterend oor, informeert over het 
aanbod van verschillende diensten 
en organisaties, ondersteunt, 
helpt bij het voorbereiden van een 
gesprek of vergezelt naar afspraken.  

Alle rechten van kinderen 
uitputten.

Kansenwerkers
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Kansenwerkers

De kansenwerker focust zich  
op ouders met kinderen van  
0 tot 25 jaar in Sint-Niklaas. 

Kom langs in het Huis van het 
Kind of maak een afspraak bij 
jou thuis of op een plaats waar 
je graag komt.

Gratis.

• Huis van het Kind 
Kazernestraat 35 
9100 Sint-Niklaas 

• huisvanhetkind@ 
sint-niklaas.be 

• 03 778 37 00
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De Wase Kiem is een zwanger-
schapscentrum dat kwetsbare 
zwangere vrouwen zowel maande-
lijks in een groep als individueel 
begeleidt. Dit tijdens en na de 
zwangerschap. De begeleiding 
is gebaseerd op het principe van 
Centering Pregnancy. Het gezin 
wordt begeleid door zowel de 
vroedvrouw, huisarts, gynaecoloog 
als maatschappelijk werker.  

Tijdens de groepssessies wil De 
Kiem bij de zwangere de zelfzorg 
stimuleren, de kennis verhogen en 
ondersteuning bieden.

Een goede start voor elk kind.

De Wase
Kiem
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De Wase Kiem

Zwangere vrouwen die 
in Sint-Niklaas wonen. In 
eerste instantie richt het 
centrum zich naar vrouwen 
uit kansengroepen. Het kan 
gaan om financiële armoede, 
tienerzwangerschappen, 
ongewenste zwangerschappen 
of (toekomstige) ouders 
met psychiatrische- of 
drugproblemen.

Voor de werking in Sint-
Niklaas vinden de activiteiten 
plaats in Huis van het Kind, 
Kazernestraat 35, 9100 Sint-
Niklaas, tenzij anders vermeld.

Op afspraak.

• WGC De Vlier 
Truweelstraat 114 
9100 Sint-Niklaas

• dekiem@wgcdevlier.be
• 0472 76 82 69
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Een buddy
bij de wieg
Een buddy bij de wieg Sint-Niklaas 
begeleidt een maatschappelijk 
kwetsbaar gezin tijdens de 
zwangerschap, de geboorte tot het 
kind 1 jaar is. Een buddy 
ondersteunt niet met middelen, 
maar luistert en zoekt samen met 
het gezin naar oplossingen bij een 
probleem. Hij/zij/hen neemt de rol 
op van coach en verwijst door naar 
organisaties die het gezin kunnen 
helpen. Een buddy gaat dus niet 
zelf aan de slag, maar helpt het 
gezin zich sterker te voelen in hun 
kwetsbare situatie.

Bij een buddy bij de wieg 
zoeken buddy’s en gezinnen 
tijdens de zwangerschap en het 
jonge ouderschap samen naar 
oplossingen om die periode zo 
goed mogelijk door te brengen 
en op die manier optimale 
kansen te geven aan het kindje. 
Onderzoek toont aan dat de 
eerste 1000 dagen van een kind 
(zwangerschap en eerste 24 
maanden) cruciaal zijn voor de 
ontwikkeling.



Praktische 
informatie

Praktische
informatie

Een buddy bij de wieg

Ouders met een kwetsbaarheid.

De ouder en buddy kiezen zelf 
waar ze afspreken.

Gratis.

• Dienst kinderopvang: 
Heidi Schelfhout

• Welzijnshuis 
Abingdonstraat 99 
9100 Sint-Niklaas

• buddybijdewieg@ 
sint-niklaas.be

• 0475 75 67 79
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Consultatiebureaus
Kind en Gezin
Een team van artsen, verpleeg-
kundigen en vrijwilligers volgt de 
groei, gezondheid en ontwikkeling 
van je kind op. Het team staat 
klaar om je kindje op belangrijke 
ontwikkelingsmomenten een 
preventief medisch onderzoek 
aan te bieden, je vragen te 
beantwoorden en te vaccineren. 
Er is ook ondersteuning als het 
wat minder gaat, financieel of 
relationeel en indien nodig word je 
gericht doorverwezen naar andere 
organisaties.

Kind en Gezin is er voor alle 
kinderen tussen 0 en 4 jaar, 
dus ook voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben.
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Consultatiebureaus 

Kind en Gezin

Consultatiebureaus 
Kind en Gezin:
• Kazernestraat 35 

9100 Sint-Niklaas  
(Huis van het Kind)

• Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas 
(Huize de Meerleer)

• Abingdonstraat 99 
9100 Sint-Niklaas 
(Welzijnshuis)

Je maakt een afspraak tijdens
de openingsuren:
• Maandag tot vrijdag van 8  

tot 20 uur
• Enkel voor wegen en meten is 

geen afspraak nodig, hiervoor 
kan je steeds terecht tijdens 
de openingsuren.

Gratis.

• kindengezin.be
• info@kindengezin.be
• Kind-en Gezinlijn: 078 150 100
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Elke erkende school in Vlaanderen 
werkt samen met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB). Een 
CLB kan helpen bij vragen over:

• Leren en studeren: problemen 
met lezen, schrijven, rekenen, 
leren ...

• De onderwijsloopbaan: vragen bij 
de studiekeuze, studierichtingen, 
attesten en diploma’s ...

• Psychisch en sociaal functioneren: 
depressieve gevoelens, stress, 
faalangst, pestproblemen, 
grensoverschrijdend gedrag, een 
moeilijke thuissituatie ...

• Preventieve gezondheidszorg: 
gezondheidsproblemen, 
inentingen, groeistoornissen, 
druggebruik, overgewicht.

Optimaliseren van 
ontwikkelingskansen en 
welbevinden van kinderen  
en jongeren.

Ouders, schoolgaande 
kinderen, leraren en directies.

CLB’s
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CLB’s

In Sint-Niklaas zijn er 2 CLB’s:

• Vrij gesubsidieerd onderwijs: 
Vrij centrum voor leerlingen-
begeleiding Waas en Dender

 Maandag tot vrijdag van 8.30 
tot 12 en van 13 tot 16.30 uur

• Gemeenschapsonderwijs: 
GO! centrum voor leerlingen-
begeleiding Prisma 

 Maandag tot vrijdag van 9 tot 
12 en van 13 tot 16 uur

Gratis.

VCLB Waas en Dender:
• Ankerstraat 63 

9100 Sint-Niklaas
• vclbwaasdender.be
• sint-niklaas@ 

vclbwaasdender.be
• 03 316 20 00 of 03 316 20 01

GO! CLB Prisma:
• Dr. Verdurmenstraat 2 

9100 Sint-Niklaas
• go-clbprisma.be
• info@go-clbprisma.be
• 03 776 02 16
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Opvoeden loopt niet altijd van 
een leien dakje. Niet alle kinderen 
zijn gelijk. Het ene kind heeft een 
andere aanpak nodig dan het 
andere. Maar hoe kan je weten 
welke aanpak werkt? Meestal raak 
je er als ouder zelf wel uit of vind 
je voldoende steun bij familie en 
vrienden. Maar soms lijkt het boven 
je hoofd te groeien en weet je niet 
zo goed hoe het nu verder moet. 
Dan kan het nodig zijn dat iemand 
jou en je gezin weer mee op weg 
helpt. Dan is Het Open Poortje er 
om samen met jou te zoeken naar 
welke aanpak er voor jou en je kind 
werkt.

Samen met de ouders én 
de kinderen zoeken naar 
oplossingen bij opvoedings-
problemen om te vermijden 
dat ze erger worden.

Onze gezinsbegeleiders komen 
1 keer per week aan huis of 
spreken af in het CKG.

CKG
Het Open Poortje
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CKG Het Open Poortje

Gezinnen met kinderen van 
0 tot en met 12 jaar (zolang ze 
basisonderwijs volgen), met 
bijzondere aandacht voor 0-6 
jarigen:
• in al hun diversiteit ongeacht 

afkomst of geloofsovertuiging
• die een hulpvraag stellen 

omdat het opvoedings-
gebeuren voor ouder en/of 
kind vastloopt of dreigt vast  
te lopen

• en waarvoor met een tijdelijk 
hulpaanbod voldoende 
perspectief is op verandering

Elke dag bereikbaar tussen 9 en 
17 uur. Op woensdag en vrijdag 
tot 19 uur.

De mobiele hulpverlening is 
gratis, voor de residentiële 
opvang wordt een minimale 
dagprijs van € 4 gevraagd.

• hetopenpoortje.be  
• Watermolenstraat 22 

9111 Belsele
• ckghopw@telenet.be
• 03 777 50 93
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In een gezin met kleine kinderen 
loopt niet altijd alles van een leien 
dakje. Ouders worstelen dan wel 
eens met vragen. Op die momenten 
is het fijn om te kunnen steunen op 
mensen uit hun omgeving. Maar 
niet iedereen kan rekenen op deze 
sociale steun… Vrijwilligers vanuit 
Domo gaan met deze gezinnen 
samen op pad door wekelijks bij 
hen langs te gaan!

Door ondersteuning mee 
opvoeden, kinderen meer 
ontwikkelingskansen bieden.

Domo
Waasland
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Domo Waasland

Gezinnen in een kwetsbare 
situatie, met kinderen tot 12 
jaar.

Onderling af te spreken.

Gratis.

• domowaasland.com
• Watermolenstraat 22  

9111 Belsele
• domowaasland@gmail.com
• 0471 31 49 72
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Oudergroepen
Keerkring
Elke ouder heeft wel eens twijfels 
of zorgen over de opvoeding van 
zijn kind. Ben je benieuwd hoe 
andere ouders het doen? Dan is de 
oudergroep iets voor jou!

Ervaringen uitwisselen, 
informatie krijgen, antwoorden 
zoeken, steun ervaren, 
deskundig advies vinden.

Ouders die extra hulp kunnen 
gebruiken.
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Oudergroepen Keerkring

• Sint-Niklaas: Huis van het Kind 
Kazernestraat 35

• Beveren: Gravendreef 15

Om de 14 dagen van 9.30 tot 
11.30 uur.

Gratis.
• Als ouder kan je zelf contact 

opnemen met een van 
onze medewerkers. Dit 
kan telefonisch of in een 
persoonlijk contact. 

• Ook diensten kunnen in 
overleg met ouders die 
opvoedingsvragen stellen, 
contact met ons opnemen. 

• Een groepswerker spreekt 
dan samen met de betrokken 
dienst en met de ouder een 
contactmoment af (bij het 
gezin thuis of elders).

• Sint-Niklaas:
 - Nel Van Lent:
 - 0473 53 41 70
 - nelvanlent@keerkring.be 
• Beveren:
 - Cara Van Dam
 - caravandam@keerkring.be
 - 0491 39 20 50
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Ouders
van tieners
In deze kortlopende ouderreeks ga 
je met andere ouders in gesprek 
over onzekerheden, vragen en 
spanningen die jij ervaart in het 
dagelijks opvoeden van je tiener(s). 
Er wordt stilgestaan bij het belang 
van een goede relatie, grenzen 
stellen en bewaken …

In groep samen op zoek gaan 
naar concrete antwoorden 
en handvaten in het omgaan 
met bovenstaande en andere 
opvoedingsvragen.
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Ouders van tieners

Sint-Niklase ouders van tieners 
tussen 12 en 18 jaar.

Huis van het Kind
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas

2x per jaar: voorjaar/zomer  
en najaar.

Gratis.

• huisvanhetkind@ 
sint-niklaas.be 

• 03 778 37 00 
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Het Jongerenadviescentrum (JAC) 
maakt deel uit van het CAW, het 
Centrum Algemeen Welzijnswerk. 
Het JAC zet zich specifiek in voor 
het welzijn van jongeren. Het 
Jongerenadviescentrum zoekt mee 
naar een antwoord op je vragen 
en problemen. En het JAC geeft 
jongeren die het moeilijk hebben 
de steun om zelf terug verder te 
kunnen.

Jongeren die ergens mee zitten 
goede hulp bieden.

JAC
Sint-Niklaas
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JAC Sint-Niklaas

Jongeren tussen 12 en 25 jaar.

JAC 
Gasmeterstraat 81B 
9100 Sint-Niklaas

• Je kan enkel op afspraak 
langskomen.

• Je kan maandag/woensdag/
vrijdag bellen van 9 tot 13 uur 
met al je hulpvragen.

• Je kan mailen naar onze 
hulpverleners. Zij antwoorden 
binnen de 48 uur.

• Je kan chatten met een hulp-
verlener van maandag tot en 
met vrijdag van 13 tot 19 uur.

Gratis.

• jacoostvlaanderen.be 
• jac.waasland@

cawoostvlaanderen.be
• 03 776 72 22
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TEJO biedt preventieve hulp via 
kortdurende therapie aan jongeren. 
TEJO helpt laagdrempelig, 
anoniem, gratis en vrijwel 
onmiddellijk. Het gaat niet om 
crisisopvang.

TEJO
Sint-Niklaas
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TEJO Sint-Niklaas

Jongeren tussen 10 en 20 jaar.

Het TEJO-huis ligt in de 
Apostelstraat 19 (bus 1) 
9100 Sint-Niklaas

• Dinsdag van 17 tot 19 uur
• Woensdag van 18 tot 20 uur
• Donderdag van 16 tot 20 uur

Je kan als jongere gewoon 
binnenlopen.

Gratis.

• tejo.be
• Apostelstraat 19 (bus 1) 

9100 Sint-Niklaas
• info.sintniklaas@tejo.be
• 03 294 91 33 (enkel tijdens  

de openingsuren) 
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De vroeginterventiewerkers van het 
CGG vormen een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor de thema’s 
gamen, gokken, alcohol of andere 
drugs. Het CGG heeft volgend 
aanbod voor jongeren:
• Groepswerking Shaka rond 

middelengebruik
• Groepswerking Shaka rond 

gamen
• Individueel traject (5 à 7 

gesprekken)
• Jaarlijks rebootkamp voor risico-

volle gamers tussen 13 en 16 jaar 
Het CGG heeft volgend aanbod voor 
ouders of andere betrokkenen:
• Individueel adviesgesprek  

(op afspraak)
• Oudergroep (4 sessies)

Vroeginterventie heeft tot doel  
risicovol gedrag zo vroeg moge-
lijk te identificeren, jongeren 
te motiveren tot zelfreflectie 
en gedragsverandering, en hen 
verder te ondersteunen bij deze 
gedragsverandering. 

Vroeginterventie 
Centrum Geestelijke 
Gezondheid (CGG) 
Waas en Dender
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Vroeginterventie Centrum  
Geestelijke Gezondheid (CGG) 

Waas en Dender

• Jongeren tussen 12 en 25 jaar  
die experimenteel of regel-
matig gamen, gokken, alcohol 
of andere drugs gebruiken.

• Ouders, familieleden, opvoe-
ders of andere betrokkenen 
die zich zorgen maken over

 het gebruik, gok- of game-
gedrag van de jongere 
kunnen ook terecht voor 
advies en ondersteuning.

Meer info zie website.

Meer info zie website.

Gratis.

• CGG Waas en Dender 
Parklaan 14B 
9100 Sint-Niklaas (op basis 
van school of woonplaats)

• visintniklaas@
cggwaasendender.be 

• 0474 54 11 04 of 078 35 34 35
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De kansenpas is een kortingskaart 
waarmee inwoners met een 
beperkt budget een fikse korting 
krijgen op inkom, abonnementen, 
cursussen, activiteiten … van 
de stad, lokale verenigingen en 
organisaties in Sint-Niklaas. Een 
kansenpashouder betaalt minder 
voor sport, cultuur en vrije tijd. Een 
overzicht van het aanbod vind je in 
de kansenpasfolder op sint-niklaas.
be/kansenpas en in het magazine 
Azo-Hee op sint-niklaas.be/actueel/
magazines

Wie recht heeft op een kansenpas
kan ook een attest vrijetijds-
participatie of cultuurcheques 
aanvragen. Leerlingen van zowel 
het basis - als secundair onderwijs 
kunnen met de kansenpas ook 
korting krijgen op de schoolfactuur.

Goedkoper deelnemen aan 
school/ vrije tijd.

Kansenpas
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Kansenpas

Elke inwoner van Sint-Niklaas 
die recht heeft op verhoogde 
tegemoetkoming, een leef-
loon of een persoon in schuld-
bemiddeling of met een hoge 
schuldenlast. Ook geldig voor 
de kinderen.

De kansenpas kan je op diverse 
plaatsen en diverse momenten 
gebruiken. De kansenpas is 
1 jaar geldig, daarna kan je 
hem vernieuwen als je aan de 
voorwaarden blijft voldoen.

Gratis.

De kansenpas kan je aanvragen 
tijdens de openingsuren in het 
welzijnshuis.

• sint-niklaas.be/kansenpas  
• Welzijnshuis 

Abingdonstraat 99 
9100 Sint-Niklaas

• welzijnshuis@sint-niklaas.be
• 03 778 66 66
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Rap op stap is een laagdrempelig 
reiskantoor voor mensen met een 
beperkt budget. Zo kunnen ook 
zij genieten van een daguitstap, 
evenement, sportkamp of ont-
spannende vakantie aan sterk 
verminderende prijzen.

Goedkoper deelnemen aan 
vrije tijd.

Rap op stap
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Rap op stap 

Elke inwoner van Sint-Niklaas 
die recht heeft op een ver-
hoogde tegemoetkoming, 
leefloon, bijstand of een 
persoon met een hoge 
schuldenlast. Ook geldig  
voor de kinderen.

Aanbod overal in België, het 
hele jaar door.

De kortingen op vrijetijds-
activiteiten variëren van 30%  
tot 80%.

Het Rap op stap-kantoor is 
gevestigd in het welzijnshuis. 
Inschrijven voor het aanbod 
van Rap op stap kan tijdens de 
openingsuren:

• dinsdag van 15 tot 18 uur
• woensdag van 9 tot 12 uur
• donderdag en vrijdag van 

13.30 tot 16.30 uur

• rapopstap@sint-niklaas.be 
• 0490 56 77 50
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Een digitale versie van  
de waaier vind je hier: 
sint-niklaas.be/groeigezond

Zag je een fout in de waaier, heb je 
nog aanvullingen, wil je graag een 
extra exemplaar bestellen? 

• gezondheid@sint-niklaas.be 
• 03 778 37 48 of 0478 76 18 11

Samen maken we de trots van morgen

IEDEREEN MEE

Verantwoordelijke uitgever:  
Sofie Heyrman, Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas


