
 

  

 

 

 

 

 

Uitnodiging regioavonden contactgroep Gedragsproblemen 

 

Hoe leren we het gedrag van ons kind begrijpen én blijven we onderling verbonden met elkaar? Hoe 

gaan we om met het feit dat we als ouders soms een andere benadering hebben richting het kind?  

Hoe reageren we op het kind, als het bij beide ouders verschillend gedrag vertoont? Hoe blijf je als 

ouders in verbinding met elkaar in deze extra uitdagende opvoedsituaties? Welke dingen zijn nodig 

om de onderlinge relatie in het huwelijk goed te houden? Ook als bij een van de ouders kenmerken 

of misschien zelfs een diagnose is. 

Spreken bovenstaande zaken u aan? Dan nodigen we u van harte uit voor één van de vier 

regioavonden van de contactgroep Gedragsproblemen van Helpende Handen. Onder leiding van 

verschillende sprekers, ieder vanuit zijn/haar eigen kennis en ervaring, hopen we met elkaar in 

gesprek te gaan over het thema: 

 

“Hoe sta je als ouders samen sterk als je kinderen met een diagnose hebt?” 

 

Tijdens deze avond zal geprobeerd worden om ouders handvatten voor teambuilding aan te reiken 

om samen sterk te staan in de opvoeding van het kind/de kinderen met specifieke behoeften. 

U wordt uitgenodigd om indien mogelijk als ouders samen deze avond te bezoeken. 

De avond is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en een  

(boven)gemiddelde intelligentie. 

 

De avonden beginnen om 19.45 uur en worden D.V. gehouden: 

➢ dinsdagavond 18 april 2023 in de Adventkerk van de Gereformeerde Gemeente te 

Veenendaal, Vijftien Morgen 51; spreker is J. (Johan) Brander, maatschappelijk werker bij 

Stichting De Vluchtheuvel 

➢ dinsdagavond 9 mei 2023 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, Nieuwe 

Gouwe Oostzijde 2B; spreker is mevr. H. (Hennie) Zwanenburg-Groenendijk, 

preventiewerker bij Stichting De Vluchtheuvel 

➢ dinsdagavond 16 mei 2023 in de Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeente te 

Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 118; spreker is A. (Ankie) van de Breevaart, 

opvoedondersteuner bij Stichting De Vluchtheuvel 

➢ donderdagavond 25 mei 2023 in de Elimkerk van de Gereformeerde Gemeente te ‘s-

Gravenpolder, Langeweg 61; spreker is mevr. M. (Mettie) de Braal-Prins, intern begeleider 

op het sbo en vrijwilliger bij Stichting De Vluchtheuvel   

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom! 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van Helpende Handen en is door hen bij te wonen zonder 

bijkomende kosten. Als u nog geen lid bent, kunt u dit worden via het aanmeldingsformulier voor 

deze bijeenkomst. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze website: 

www.helpendehanden.nl/lidworden 

 

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.  

 
 

Aanmelding vooraf is verplicht 
 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst aanmelden via onze website  

(klik hiervoor op de gewenste bijeenkomst in deze uitnodiging) 

of door te bellen naar (0348) 48 99 70. 

http://www.helpendehanden.nl/18april
http://www.helpendehanden.nl/9mei
http://www.helpendehanden.nl/16mei
http://www.helpendehanden.nl/25mei
http://www.helpendehanden.nl/lidworden

