
PEUTERSPEELPUNT 
gratis 

Wanneer en waar? 
 

Maandag:   Dienstencentrum Den Dries Houtem 
   Trekelsstraat (Karel) 46 A  
 

Dinsdag:  Centrum Vilvoorde 

   Bergstraat 19 
 

Donderdag:  Dienstencentrum Kassei 
   Vlierkensstraat 83 A 
 

Vrijdag:   Dienstencentrum Far-West 
   Duchéhof (Maurits) 104 A 
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Elke 1e dinsdag van de maand (13 tot 15 uur) :   
De Boomhut, een ontmoetingsmoment rond een thema 

bij Kind en Gezin, Grote Markt 1, 1800 Vilvoorde. 

Het peuterspeelpunt is een ontmoetingsplek voor kinderen tot  

3 jaar samen met hun (groot)ouders. 

Kinderen kunnen samen spelen en nieuw speelgoed ontdekken. Ouders  

ontmoeten elkaar en kunnen samen praten of samen met hun kindje spelen. 

Meer info?  In de peuterspeelpunten of via de telefoon 02 257 98 04  

  of via mail annick.tordeur@vilvoorde.be 

“Het doet deugd om eens uit je huis te komen, je 

kind met anderen te laten spelen en zelf met andere 

ouders te babbelen bij een kopje koffie of thee.” 



JANUARI 2020 

Wat doen we elke week? 

Van 9 tot 11 uur: 

Kom spelen en babbelen bij een kopje koffie of thee. 

Van 11 tot 12 uur: 

Heb je hulp nodig bij het invullen van documenten van je kind? Heb je 

nog vragen? Wij maken graag tijd om je te helpen. 
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Maandag: Houtem 

Dinsdag: Centrum 

Donderdag: Kassei 

Vrijdag: Far-West 

Gesloten 

Week van 13 januari: Rijden en rollen 

(in de 4 speelpunten) 

We rijden met auto’s, rollen zelf over de mat, 

rollen met een bal, rijden met een loopfiets,  

rollen met een bal in een kartonnen doos,…  

Week van 27 januari: Nieuwe laarzen 

(in de 4 speelpunten) 

Ken je het boek ‘Nieuwe laarzen’? We ontdekken het 

samen en daarna bewegen we net als Jan in het boek. 

We maken ook een hoed en bootje uit papier. 

Iedereen welkom!         Inschrijven is niet nodig. 

En verder... 

gratis 


