
Van 4 t/m 10 oktober is het de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema: Vertel eens...  
Deze hele week staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling van kennis — met, voor en door 
ouders, mede-opvoeders en professionals. In de Hoeksche Waard organiseren verschillende organisaties 
daarom allerlei leuke en leerzame activiteiten: op locatie of digitaal. Jij komt toch ook?

Week van de Opvoeding

       Datum          Activiteit          Doelgroep        Informatie      Locatie        Tijd        Aanmelden nodig?

Dinsdag  
5 oktober

Bijeenkomst introductie 
jonge mantelzorgers

Organisator:  
MEE Mantelzorg

Ouders Wie zijn jonge mantelzorgers, hoe  
(h)erken je hen en wat wordt er 
allemaal voor hen gedaan binnen 
de gemeente Hoeksche Waard. Ook 
wordt er tips meegegeven. Er is aan 
het eind mogelijkheid om met elkaar 
in gesprek te gaan en ervaringen te 
delen.

Online 19.00 tot 20.00 uur Aanmelden bij  
thamar.vanderpoel@welzijnhw.nl  
Je ontvangt dan een bevestiging met 
een Teams-uitnodiging waarmee je 
kunt deelnemen. Aanmelden kan tot  
5 oktober 15.00 uur. 

Maximaal 15 deelnemers.

Dinsdag 5 en 
donderdag  
7 oktober

de Zoete Inval
 
 
Organisator:  
Welzijn HW

Ouders en kinderen 
tot en met 4 jaar

Tijdens deze ochtend kunnen de 
kinderen spelen en ouders elkaar 
ontmoeten.

De Drie Lelies, 
Narvikstraat 1 in 
Puttershoek

9.30 tot 11.00 uur Nee

Woensdag  
6 oktober

Spelen en ontmoeten

Organisator:  
de Kleine Knuistjes

Ouders en kinderen 
tot en met 4 jaar

Tijdens deze ochtend kunnen de 
kinderen spelen en ouders elkaar 
ontmoeten.

De Kleine Knuisjes, 
Buttervliet 2 in 
Numansdorp
(Gebouw IKC  
De Dubbeldekker)

9.00 tot 12.00 uur Nee

Woensdag  
6 oktober

Webinar ‘Help mijn kind 
slaapt slecht’  
 

Organisator: 
Jong JGZ

Voor ouders met 
kinderen 4-12 jaar

Heeft jouw kind van 4-12 jaar slaap-
problemen? Zoals slecht inslapen, te 
vroeg wakker worden of nachtmer-
ries? Volg dan het live webinar ‘Help, 
mijn kind slaapt slecht’ En krijg tips 
over hoe je jouw kind helpt om beter 
te gaan slapen.

Online 10.00 tot 11.00 uur
Kun je niet op deze 
datum? Meld je toch 
aan en je ontvangt een 
link om het webinar 
terug te kijken.

Meer informatie en aanmelden:
www.jongjgz.nl/webinars

Woensdag  
6 oktober

Webinar ‘Niets doen is 
geen optie’ over kinder-
mishandeling en huiselijk 
geweld 

Organisator:  
Stevig Staan

Jeugdprofessionals 
in de Hoeksche 
Waard

Themabijeenkomst over  
kindermishandeling en  
huiselijk geweld.

Online 15.00 tot 17.00 uur Meer informatie en aanmelden op  
stevigstaan.nl/niets-doen-is-geen-optie

Donderdag  
7 oktober

Informatiebijeenkomst 
‘Het nieuwe Puberbrein 
Binnenstebuiten’ 

Organisator:  
Café GEZIeN

Ouders en  
professionals

Hoe ontwikkelt het brein van jongeren 
tussen hun 10e en 25ste levensjaar? 
Wat zijn hierbij de verschillen tussen 
jongens en meisjes? Rebecca Trouwee 
(Youngworks) neemt je mee in  
de wereld van het puberbrein.

C.S.G. De  
Willem van Oranje, 
Randweg 2 in 
Oud-Beijerland

19.30 tot 22.00 uur Meld je aan door te mailen naar  
info@cafegezienhw.nl

Meer informatie: Hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders


