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Voorlichting tijdens en na de zwangerschap 
 
De komst van een kindje is een bijzondere gebeurtenis. We raden u aan om u hierop voor te bereiden. 
Hiervoor zijn in de regio verschillende mogelijkheden. Hieronder een samenvatting van verschillende 
opties. We proberen zo volledig mogelijk te zijn. 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten 
Bevallen in ZGT: zgt.nl 

Borstvoeding geven: zgt.nl 
La Leche Leaque: lalecheleague.nl 
Zwanger in Twente: zwangerintwente.nl 

 

Folders ZGT 
Voor folders over zwangerschap, bevallen, voeding 
en de verwachtingen van uw baby verwijzen we 
door naar zgt.nl – specialismen – verloskunde of 
neonatologie – folders en voorlichting. 

 

Mammacafés  
In een mammacafé kunt u in een ongedwongen 
omgeving andere ouders ontmoeten. U kunt er 
even genieten en ontspannen met uw kind(eren). 

Regelmatig is er een thema aan de bijeenkomst 
verbonden en komt er een deskundige. In veel 
mammacafés is regelmatig een verloskundige, 
kraamverzorgende, borstvoedingsvrijwilliger of een 
lactatiekundige aanwezig.  

Mammacafés: loes.nl 
 

Almelo 
Iedere 14 dagen op vrijdag van 10:00 - 11:30 uur,  
Leescafé ‘De Meridiaan’, Centrale Bibliotheek, het 
Baken 3  
 
Borne www.kinderopvangborne.nl  
Iedere 1e woensdag van de maand 10.00 - 11.30 

uur, 
Kinderopvang Borne, Welemanstraat 35  
 
Delden   
Mamacafé Twente facebook  
1e maandag van de maand 10.00-12.00 uur  

Partycentrum Weijenborg Spoorstraat 16 

 
Denekamp 
Mamacafé van Maartje 
Iedere 2e woensdag van de maand van 10.00 -
11.30 uur  
Wooncentrum Gerardus Marjella, 

Berghummerstraat 15 

 
Enschede 
Iedere dinsdag van 10.00 - 11.30 uur  

Café Fellini, Bolwerkstraat 2  
 
Hengelo 

Iedere woensdag van 10.00 -11.30 uur  
Café Coffee-star van de Bibliotheek, Beursstraat 34  
 
Nijverdal www.gemmare.nl  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maand 10.00 -
11.30 uur  
Grandcafé ToiToi, Willem Alexanderstraat 9a  
 
Oldenzaal 
Iedere vrijdag van 10.00 - 11.30 uur  
Bibliotheek, Ganzenmarkt 11 

 
Tubbergen 
Elke 1e woensdag van de maand van 9.00 tot 
11.00 uur  
Kinderdagverblijf SKIK, Prins Bernhardstraat 11 
 

Vriezenveen 
Een keer per 4 weken op woensdag van 10.00 - 
11.30 uur  
Kinderopvang Paddestoel, Koningsweg 18 
 
Vroomshoop 
Een keer per 4 weken op woensdag van 10.00 - 

11.30 uur  
Activiteitencentrum ‘De Punt’, Burgemeester 
Koetjestraat 2-4   
 
Wierden 
1e woensdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur 
Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2 
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