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We namen afscheid van een zomer vol fantastische zomeractiviteiten. Maar 

niet getreurd, het einde van de zomer gaat hand in hand met de start van 

een nieuw werkjaar. Wij hebben er alvast zin in! Ben je benieuwd naar wat we 
allemaal in petto hebben? Scroll dan snel verder! 

 
 

Maar eerst, tijd voor wat nostalgie… 
 

We hebben afgelopen zomer niet st il gezeten. We trokken er samen met de 
ouders en kinderen op uit  en gingen naar de kinderboerderij, de Gentse 

Feesten, Pret land, de Blaarmeersen en het familiepark Harry Malter. Hieronder 

een kleine terugblik van een reeks geslaagde zomeractiviteiten. 
 

 

 
 



Welkom terug, Nele! 

 
Na een jaart je lesgeven aan de 
Arteveldehogeschool, is Nele opnieuw helemaal 

terug van weggeweest en klaar om er terug in te 

vliegen. Je kan haar opnieuw bereiken op het 
mailadres nele.spiesschaert@desloep.be. 

 
Zij zal samen met Heleen de Turkse moedergroep 

terug onder haar hoede nemen, alsook peuterpraat, ontmoeting en de 
werking in de Dampoort. 

 

Ready, set, … GO!  

 
We staan te trappelen om het startschot te geven. Schrijf 
alvast volgende afspraken in je agenda: 

 

- Babybabbel: 
08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11 
Kersverse mama’s en papa’s komen samen met hun nieuwe spruit . Er 

wordt gebabbeld over kinderziektes, borstvoeding en flesvoeding, de 
ontwikkeling van het kind, gezonde voeding, ant iconceptie en de 

kinesiste komt langs en leert ons een aantal postnatale oefeningen. De 
sessies gaan telkens door op donderdag van 10u tot 12u. Ken je ouders 

die geïnteresseerd zouden zijn? Aarzel dan niet om contact op te 

nemen met heleen@desloep.be. 
 

- Speelgoed- en kledingbeurs:  
24/11  
Een nieuw werkjaar brengt wat nieuwe veranderingen met zich mee. 

Vanaf september bestaat het winkelt je niet meer. Wel kan je op 24/11 
komen snuisteren in onze speelgoed- en kinderkledingbeurs, dit  van 

13u30 tot 15u30. Heb je nog vragen, neem dan zeker contact op met 

arne@desloep.be.  

 

- Bambino: 
06/10, 13/10, 20/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12  
Wekelijks wordt er ook in de SLOEP een ontmoetingsmoment 

georganiseerd waar de ouder-kindrelat ie centraal komt te staan. Het 
nieuw lokaal van de SLOEP wordt dan omgebouwd tot één groot 

speelterrein. Ouders met jonge kinderen zijn welkom om te komen 
spelen! Aarzel niet om contact op te nemen met heleen@desloep.be 

of nele.spiesschaert@desloep.be voor verdere informatie. 
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- Varietas: 

23/09, 10/10, 5/11, 24/11, 4/12  
Ook onze vaderwerking Varietas gaat weer van start. In het najaar 
komen we vijf keer samen met de vaders om te debatteren, maar ook 

om ontspannende activiteiten te organiseren met en voor hun 

kinderen. Voor verdere vragen kan je terecht bij arne@desloep.be of 
ann-sofie@desloep.be.  

 
 

- Turkse moedergroep: 

03/09, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10, 19/11, 03/12, 17/12  
Samen met Nele en Heleen komen Turkssprekende vrouwen 

tweewekelijks samen. Er is een mix van ontspannende, info- en 
uitwisselingssessies over een thema dat ze interesseren. Vragen? Stuur 

een mailt je naar nele.spiesschaert@desloep.be of  heleen@desloep.be. 

  
- Arabische moedergroep: 

17/09, 08/10, 12/11, 26/11, 10/12 
Ook Soetkin geeft het startschot. Driewekelijks worden de vrouwen 
hartelijk uitgenodigd om te praten over allerhande thema’s, met de 

nadruk op procesgericht werken rond opvoeding. De concrete inhoud 
van de groep zal gaandeweg samen met de vrouwen worden 

bepaald. Neem gerust contact op met soetkin@desloep.be voor 

verdere vragen. 

 

- Dynamo en Dynamo JR: 

Elke week vanaf 10/09  
Sporten geblazen! Onder deskundige begeleiding zweten en puffen de 

vrouwen elke dinsdag tussen 14u en 15u. Ideaal om de gedachten te 
verzetten en natuurlijk om te werken aan een betere gezondheid. En 

ook voor de kleint jes staan er tal van bewegingsoefeningen op het 

menu op woensdagmiddag. Bij vragen, aarzel niet om contact op te 
nemen met ann-sofie@desloep.be.  

 

- Djuma: 

Elke week vanaf 3/09  
Elke vrijdag tussen 13u en 16u staan de deuren van De SLOEP 

wagenwijd open. Jong en oud is welkom om Nederlands te leren, te 
naaien of om gewoon naast een heerlijk kopje koffie wat te kletsen. 

Vragen? Stuur een mailt je naar arne@desloep.be.  

 
Hieronder vind je een overzicht terug van alle activiteiten in september. Heb 
je vragen? Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP 

geschikt lijkt? Geef ons een seint je! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze 

contactgegevens.  
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Vriendelijke groeten,  

Het team van De SLOEP 

 

De SLOEP VZW - Open huis voor ouders met jonge kinderen 

Bevelandstraat 26 

9000 Gent 
tel. 09 234 38 58 

fax 09 234 04 55 

openhuis@desloep.be 
 
Als je deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer ontvangt, stuur dan een mailtje naar 

openhuis@desloep.be. 

 Denk aan het milieu vooraleer je mails print. 
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