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VOORWOORD
Beste ouder,
Lier is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. Die
toekomst wordt gegarandeerd door onze jonge gezinnen. Voor het combineren van dat gezinsleven met een dagtaak kan je rekenen op ons stevig
netwerk van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang.
Kinderopvang is veel meer dan een overgangsplek. Het is een plek waar je
kind zich geborgen voelt, terwijl jij aan het werk bent. Waar het met leeftijdsgenootjes kan spelen en zich verder ontwikkelt. En dat allemaal onder
professionele begeleiding, in een omgeving die voldoet aan de strenge
kwaliteitsnormen.
In deze brochure vind je alle opvangmogelijkheden in onze stad. Zowel de
gemeentelijke als particuliere opvang wordt uitgebreid toegelicht. Zo maak
je een weloverwogen keuze op jouw maat.
Rik Verwaest
Schepen van Jeugd en Kinderopvang
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KINDERDAGVERBLIJVEN
Een kinderdagverblijf (vroeger beter bekend als ‘crèche’) is een grotere
opvangvoorziening die in de eerste plaats baby’s en peuters opvangt. Een
kinderdagverblijf biedt 8 tot 22 opvangplaatsen, afhankelijk van de beschikbare opvangruimte. Deze kinderdagverblijven staan onder toezicht
van Kind & Gezin en voldoen daarmee aan de wettelijke voorwaarden. Dit
houdt dus o.a. ook in dat zij een fiscaal attest voor de opvangkost kunnen
uitreiken.

ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN PRIJS VOLGENS INKOMEN
KINDERDAGVERBLIJF DE PALLIETERKES

Erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Mechelsestraat 24 (ingang langs Kolveniersvest 20), 2500 Lier
CAPACITEIT: 39 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 6.30 – 18.00 uur
PRIJS: ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal attest
CONTACTPERSOON: Myriam Van Loy | tel. 03 491 38 20 | pallieterkes@hhzhlier.be

Zie ook verder bij PALLIETERKES FLEX indien u nood heeft aan flexibele of
occasionele kinderopvang.

LANDELIJKE KINDEROPVANG: KINDERDAGVERBLIJF STEKELBEES

Landelijke Kinderopvang organiseert – verspreid over het land - kwalitatieve kinderopvang
op verschillende manieren. In Lier voorzien zij zowel een kinderdagverblijf (Stekelbees) als
een netwerk van 28 opvanggezinnen.
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Plaslaar 41 A, 2500 Lier
CAPACITEIT: 27 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.00 uur
PRIJS: ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal attest
CONTACTPERSOON: Ann Dehandschutter | tel. 070 246 041
lkdvlier@landelijkekinderopvang.be | www.landelijkekinderopvang.be
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LANDELIJKE KINDEROPVANG: GROEPSOPVANG DE UILTJES
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Spreet 22, 2500 Lier
CAPACITEIT: 16 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.00 uur
PRIJS: ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal attest
CONTACTPERSONEN: Ann Coenen en Hilde Van Nuffelen | tel. 03 482 37 29 |
hilde1964@hotmail.com | annekecoenen@hotmail.com

ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN PRIJS VOLGENS INKOMEN
KINDERDAGVERBLIJF D’ENGELTJES
DOELGROEP: kinderen van 0 – 6 jaar
LOCATIE: Hulststraat 20, 2500 Lier
CAPACITEIT: 24 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag: 7.00 – 19.00 uur
PRIJS: ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal attest
CONTACTPERSOON: Petro Van den Bogaert | tel. 0475 85 20 59 | info@dengeltjes.be
www.dengeltjes.be

PARTENA KINDEROPVANG PARKSKE
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: A.Vanderpoortenlaan 37, 2500 Lier
CAPACITEIT: 22 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.00 uur
PRIJS: ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal
attest
CONTACTPERSOON: Ghiana Abrath | tel. 03 287 69 83 |
ghiana.abrath@partena-kinderopvang.be | www.partena-kinderopvang.be
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ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN VRIJE PRIJS
KINDERDAGVERBLIJF DE WITTE WOLK
DOELGROEP: kinderen van 0 – 6 jaar
LOCATIE: Waterpoortstraat 9-11, 2500 Lier
CAPACITEIT: 57 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag: 7.30 – 19.00 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt zelfstandig door het kinderdagverblijf bepaald
CONTACTPERSOON: Hildegarde Raeymaekers | tel. 03 480 15 46
kdv.wittewolk@skynet.be | www.wittewolk.be

KINDERDAGVERBLIJF CHOUPETTES
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIES: Lisperstraat 18, 2500 Lier - Liersesteenweg 2a, 2520 Emblem
CAPACITEIT: Lier: 25 kinderen
Emblem: 24 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag: 7.30 – 18.00 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt zelfstandig door het kinderdagverblijf bepaald
CONTACTPERSOON: Nathalie Op de Becq | tel. 0498 73 06 19 | info@choupettes.be
www. kinderopvang-choupettes.be

KINDERDAGVERBLIJF QUITO
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Antwerpsesteenweg 278, 2500 Lier
CAPACITEIT: 16 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.00 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt door het kinderdagverblijf zelfstandig bepaald
CONTACTPERSOON: Kim Verberckt | tel. 0495 64 77 47
kinderdagverblijfquito@gmail.com | www.kinderdagverblijfquito.be

KINDERDAGVERBLIJF ‘T KABOUTERHUISJE
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Sander de Vosstraat 135a, 2500 Koningshooikt
CAPACITEIT: 24 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.30 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt door het kinderdagverblijf zelfstandig bepaald
CONTACTPERSOON: Katja Bastiaensens | tel. 0496 44 46 51
tkabouterhuisje@gmail.com | www.tkabouterhuisje.be
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KINDERDAGVERBLIJF DE ELFJES
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Onze-Lieve-Vrouwstraat 11, 2500 Lier
CAPACITEIT: 21 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.30 – 18.30 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt door het kinderdagverblijf zelfstandig bepaald
CONTACTPERSOON: Annelies Schwagten | tel. 0478 72 64 61
kinderdagverblijf.de.elfjes@gmail.com | www.kinderdagverblijf-de-elfjes.com

KINDEROPVANG DE ZUSJES
DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar
LOCATIE: Schollebeekstraat 2d, 2500 Lier
CAPACITEIT: 18 kinderen
OPENINGSUREN: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag - vrijdag: 7.00 – 18.30 uur
PRIJS: de prijs van de opvang wordt door het kinderdagverblijf zelfstandig bepaald
CONTACTPERSOON: Hanne en Kaat De Becker | tel. 0484 57 24 93
kinderopvangdezusjes@gmail.com | www.kinderopvangdezusjes.be
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ONTHAALOUDERS
Onder begeleiding van een Dienst voor Opvanggezinnen (DVO) vangen verschillende onthaalouders kinderen tussen 0 en 12 jaar bij hen thuis in de
gezinswoning op. De DVO staat onder meer in voor rekrutering en opleiding
van onthaalouders, informatieverstrekking naar ouders, berekening van de
onkostenvergoedingen en controle van de opvanggezinnen. De prijs voor
de opvang is wettelijk geregeld en houdt rekening met het inkomen. Ouders
hebben zowel contacten met de onthaalouder (opvang, dagelijkse contacten) als met de dienst (plaats zoeken, administratie, overleg).

LANDELIJKE KINDEROPVANG: DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
Onder toezicht van en erkend door Kind & Gezin

DOELGROEP: kinderen van 0 – 12 jaar
ADRES: Antwerpsesteenweg 264, 2500 Lier
CAPACITEIT:14 onthaalouders verspreid over Lier. Capaciteit van 4 voltijdse kindjes per
opvanggezin (onthaalouder) met een maximum van 8 kindjes tegelijkertijd
OPENINGSUREN: afhankelijk van het opvanggezin
PRIJS: de prijs wordt berekend op basis van het inkomen
CONTACTPERSOON: Chris Gepts | tel. 070 24 60 41 (elke werkdag tussen 9u en 14u)
LKOLier@landelijkekinderopvang.be

MUT DE MUIS (DE VOORZORG KINDEROPVANG)
DIENST VOOR ONTHAALOUDERS (REGIO LIER, BERLAAR, NIJLEN & HEIST-OP-DEN-BERG)
Onder toezicht van en erkend door Kind & Gezin

DOELGROEP: kinderen van 0 – 3 jaar voor dagopvang en van 2,5 tot 12 jaar voor
buitenschoolse opvang
ADRES: Nieuwe Beggaardenstraat 41, 2800 Mechelen
tel. 015 29 55 10 of gratis nummer 0800 97 520 | www.devoorzorg.be
PLAATSELIJK SPREEKUUR TE LIER: Karthuizersvest 53 | tel. 03 480 05 43
elke woensdag van 9.00 tot 10.30 uur | elke 3e donderdag van 17.00 tot 18.00 uur
CAPACITEIT: onthaalouders aangesloten in Lier, Berlaar, Nijlen & Heist-op-den-Berg.
Capaciteit van 4 voltijdse kindjes per opvanggezin (onthaalouder) met een maximum van
8 kindjes tegelijkertijd
OPENINGSUREN: afhankelijk van de onthaalouder
PRIJS: de prijs wordt berekend op basis van het inkomen
CONTACTPERSOON: Sarah Geuens en Anneke Anthonissen | tel. 015 29 55 10
onthaalouders.lier@devoorzorg.be | www.devoorzorg.be
8

BUITENSCHOOLSE OPVANG
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KADEE

Een initiatief van stad Lier, onder toezicht van en erkend door Kind & Gezin

Kadee staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs die
in Lier wonen en/of naar school gaan.
WAT OMVAT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG?
Opvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag,
op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.
DOELGROEP: schoolgaande kinderen van 2,5 – 12 jaar
LOCATIE: 5 locaties, afhankelijk van waar je kind(eren) naar school gaat
CAPACITEIT: afhankelijk van de locatie
OPENINGSUREN: op schooldagen: 7.00 – 9.00 uur & 15.15 – 18.30 uur
op woensdagnamiddag: van 11.30 tot 18.30 uur
op schoolvrije en vakantiedagen: van 7.00 tot 18.30 uur
CONTACTPERSOON: Inge Corluy (coördinator) | Jeugdcentrum Moevement | tel. 03 480 36
30 | kadee@lier.be | www.kinderopvangkadee.be
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VAKANTIE-OPVANG
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KADEE

Een initiatief van stad Lier, onder toezicht van en erkend door Kind & Gezin.

Kadee staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs die
in Lier wonen en/of naar school gaan.
WAT OMVAT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG?
Naast de voor- en naschoolse opvang kan je bij Kadee ook terecht voor
opvang op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen) en tijdens schoolvakanties. Let op: je dient wel vooraf te reserveren!
DOELGROEP: schoolgaande kinderen van 2,5 – 12 jaar
LOCATIES: Kadee ’ t SPUI (op de KTA-site), Predikherenlaan 18b, 2500 Lier
Kadee KONINGSHOOIKT, Dorpsstraat 109, 2500 Koningshooikt
CAPACITEIT:Kadee ’t Spui: 100 kinderen
Kadee Koningshooikt: 30 kinderen
OPENINGSUREN: maandag t/m vrijdag: 7.00 – 18.30 uur
PRIJS: halve dag: 6,90 euro | hele dag: 12,65 euro
CONTACTPERSOON: Inge Corluy (coördinator) | Jeugdcentrum Moevement
tel. 03 480 36 30 | kadee@lier.be | www.kinderopvangkadee.be

SPEELPLEINWERKING SPEELMICROOB

De Speelmicroob is een vakantiespeelpleinwerking voor kinderen van 4 tot
12 jaar. Een team van knotsgekke, gebrevetteerde animatoren organiseren
activiteiten tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. Je hoeft niet
op voorhand in te schrijven om een dagje te komen spelen. Je hebt enkel
een UiTPAS met lidmaatschap van het Moevement (5 euro; verkrijgbaar in
Jeugdcentrum Moevement) nodig.
DOELGROEP: kinderen van 4 – 12 jaar
LOCATIE: Sluislaan, 2500 Lier
CAPACITEIT: 140 kinderen (opgedeeld in kleinere leeftijdsgroepen)
OPENINGSUREN: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 uur; enkel in de paas- en zomervakantie
PRIJS: 5 euro per dag (bij aankomst aan inkom te betalen)
CONTACTPERSONEN: Peter Janssens (coördinator) | Jeugdcentrum Moevement
tel. 03 480 36 30 | jeugd@lier.be | www.speelmicroob.be
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BABYSITDIENSTEN
GEZINSBOND: KINDEROPPASDIENST

De Gezinsbond beschikt over een aantal jonge, opgeleide mensen die bij jou thuis komen
babysitten.
DOELGROEP: kinderen van 0 – 12 jaar
ADRES:Troonstraat 125, 1050 Brussel | tel. 02 507 89 66 | kinderoppas@gezinsbond.be
www.gezinsbond.be
CAPACITEIT: kinderoppas aan huis voor kinderen van 1 gezin
OPENINGSUREN: 7 dagen op 7
PRIJS: 4 euro/uur met een minimum van 2 uur
CONTACTPERSOON LIER: Conny Aerts | tel. 0487 61 31 68 (ma-do van 19-22 uur) |
babysit@gezinsbondlier.be
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OPVANG VOOR
ZIEKE KINDEREN
Zowat elke mutualiteit heeft een dienst voor opvang aan huis voor zieke
kinderen.
DOELGROEP: kinderen van 0 – 12 jaar
TELEFOONNUMMERS:
Christelijke mutualiteit: 015 21 58 94
Socialistische mutualiteit De VoorZorg (Mut de Muis): 0800 97 520
Liberale mutualiteit: 03 231 37 34
Onafhankelijk ziekenfonds: 070 233 038
Neutraal ziekenfonds (dienst Kortjakje):0800 62 009
CAPACITEIT: babysit aan huis voor zieke kinderen van 1 gezin, enkel wanneer de ouders uit
werken zijn.
OPENINGSUREN: enkel op werkdagen
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FLEXIBELE OPVANG VOOR
BUITENGEWONE
OMSTANDIGHEDEN
PALLIETERKES FLEX

Heb je onverwacht kinderopvang nodig?
Heb je flexibele opvang nodig?
- voor 7 uur ’s morgens?
- na 18 uur ’s avonds?
- in het weekend of tijdens de vakantie?
Heb je occasionele opvang nodig (maximaal 6 maanden)?
- Je werkt niet buitenshuis, maar start met een opleiding?
- Je hebt plots werk gevonden?
- Je neemt deel aan een sollicitatiegesprek?
- Je gezin verkeert in een crisissituatie?
- Je zoekt ondersteuning om een moeilijke periode te overbruggen?
PALLIETERKES FLEX zoekt mee naar de oplossing!
CONTACTPERSOON: Roos De Vriendt (coördinator) | tel. 03 491 38 21
pallieterkesflex@hhzhlier.be

14

KINDEROPVANG DE ZUSJES

Zie ook bij ‘Zelfstandige kinderdagverblijven (vrije prijs)’
Is jouw crèche tijdelijk gesloten of gaat je onthaalouder met vakantie?
Dan kan jouw kindje bij De Zusjes terecht.
Het hele jaar door - met uitzondering van de kerstvakantie - voorzien wij
flexibele opvang.
Zoek je opvang voor een paar dagen of weken? Neem gerust contact op
met De Zusjes en we werken een opvangplan op maat uit.
CONTACTPERSOON: Hanne en Kaat De Becker | tel. 0484 57 24 93
kinderopvangdezusjes@gmail.com

KINDERDAGVERBLIJF DE ELFJES

Zie ook bij ‘Zelfstandige kinderdagverblijven (vrije prijs)’
Ook flexibele opvang mogelijk!
Occasioneel:
- voor- en naschoolse opvang
- vakantie-opvang tot ongeveer 6 jaar
(voor broertjes en zusjes van kinderen die naar de dagopvang komen)
CONTACTPERSOON: Annelies Schwagten | tel. 0478 72 64 61
kinderdagverblijf.de.elfjes@gmail.com
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V.U.: Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier

