
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week van de 
Opvoeding 2017 

 
 
  



 

 

Programmaoverzicht Week van de Opvoeding 2017 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld besteedt in oktober opnieuw aandacht aan de 
Week van de Opvoeding. Hieronder vindt u het complete aanbod van cursussen, workshops en lezin-

gen dat tijdens deze week (veelal gratis) wordt aangeboden. U bent van harte welkom. 

 
 

Het programma van de Week van de Opvoeding is mede tot stand gekomen vanwege de fijne sa-
menwerking met Muziekcentrum Harkelijntje, Bibliotheek Barneveld, Kinderfysiotherapie Barneveld, 

Maatjeswerk Autisme, VluchtelingenWerk & Harmonie in Hulp en Zorg, Atelier Hupsakee en 
Home Start, Geef me de Vijf Academie, Elan Barneveld, Kindertherapie Voorthuizen, 

Lettie van Geresteijn, De Vlinderkamer, Brenda Haklander, Alette van Huigenbos, 
Be Active, Medifit, Kinderfysiotherapie Barneveld 

 
 

3 oktober | Muzikale activiteiten met Muziekcentrum Harlekijntje 
Wij gaan samen met kinderen muzikale activiteiten doen. We zingen, maken muziek en doen een 
dansje over alledaagse dingen, maar dan net een beetje anders. Bijvoorbeeld zingen, tekenen, plezie-
rig tandenpoetsen, masserend koken, wachten bij het stoplicht. En dit alles op een ongedwongen, 
vrolijke wijze. Trek gemakkelijke kleding aan en neem eventueel antislipsokken voor jezelf en je kind 
mee. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Dinsdag 3 oktober 2017 van 9.30 tot 10.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29, Barneveld 
Doelgroep: 2- en 3-jarigen 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via maryanne@harlekijntje.nl 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 
 
 



 

 

3 oktober | Vlogworkshop in de Bibliotheek Barneveld 
Destiny Leverman is een bekende vlogster met al 21000 volgers op 
Youtube. Ze komt ook nog eens uit Barneveld. Zij kan als geen ander 
vertellen hoe je het beste kan beginnen als vlogger. Ze vertelt over de 
ins en outs, geeft tips en tops en vertelt over haar eigen ervaringen.  
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Dinsdag 3 oktober 2017 van 16.00 tot 18.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29, Barneveld 
Doelgroep: Kinderen van 8 tot 13 jaar 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via educatie@bibliotheekbarneveld.nl (of bij de servicebalie van de bibliotheek)  
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

3 oktober | Zit nou eens stil! Blijf nou eens zitten! 
Veelgehoorde kreten van ouders van kinderen die moeite hebben met stilzitten aan tafel. Ze wiebe-
len en friemelen om dol van te worden. Of ze gaan staan en lopen van tafel. Op deze avond leggen 
Maarten en Marianne van Kinderfysiotherapie Barneveld je uit waarom kinderen dit “buiten de lijn-
tjes”-gedrag vertonen en hoe je er als ouders mee om kunt gaan. Een avond met veel praktische tips. 
 
Praktische informatie 
Datum Dinsdag 3 oktober 2017 om 19.30 uur 
Locatie: Praktijk voor Kinderfysiotherapie Barneveld, Medisch Centrum De Burgt (2e verdie-

ping), Nederwoudseweg 17s, 3772 TD Barneveld 
Doelgroep: Ouders en verzorgers 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via kfysiobarneveld@gmail.com 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

3 oktober | Stoom uit je oren 
Je ziet onrecht, je begrijpt niet dat de ander het niet begrijpt. “Hoe kunnen ze dat nou toch doen?” 
Dat gevoel. Probeer dan maar je emoties eens in bedwang te houden! En nog veel meer. Tijdens deze 
workshop leer je emoties bij jezelf en bij de ander herkennen. Daarnaast ontvang je handreikingen 
om je emoties te reguleren. Zodoende kun je in gesprek blijven en je eigen grenzen bewaken. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Dinsdag 3 oktober 2017 van 19.30 tot (maximaal) 22.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld (1e verdieping), Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Doelgroep: Ouders, begeleiders en leerkrachten 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via info@maatjeswerkautisme.nl 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

4 oktober | Koffieochtend voor Syrische gezinnen 
Tijdens de koffieochtend wordt onder andere gesproken over opvoeden in een ander land met een 
andere cultuur. De ochtend wordt begeleid door medewerkers van Harmonie in Hulp en Zorg uit Ede. 
Zij spreken Arabisch en gaan met u in gesprek over de leuke maar ook de moeilijke kanten wanneer 



 

 

je als gezin in een nieuwe situatie je kinderen moet opvoeden. Deze ochtend wordt georganiseerd in 
samenwerking met VluchtelingenWerk en Harmonie in Hulp en Zorg. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Woensdag 4 oktober 2017 van 9.30 tot 11.30 uur 
Locatie: Villa 29, Nieuwe Markt (naast de Veluwehal), Barneveld 
Doelgroep: Syrische gezinnen in Barneveld (er is kinderoppas aanwezig) 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via info@cjgbarneveld.nl 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

4 oktober | Samen schilderen voor ouder en kind (Atelier Hupsakee / Home Start)  
Wat is er heerlijker om met je vingers te schilderen buiten de lijntjes. Samen met je kind ga je een 
mooie ondergrond creëren met vier handen. Daaroverheen maken jullie een onderwerp naar keuze, 
bijvoorbeeld twee konijntjes, een hele konijnfamilie, mooie bloemen of huizen. Samenwerken, over-
leggen en veel plezier hebben. Na deze workshop hebben jullie een prachtig kunstwerk met een 
mooie herinnering om in huis op te hangen. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Woensdag 4 oktober 2017 van 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld (1e verdieping), Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Doelgroep: Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot 12 jaar 
Kosten: € 5,00 (materiaalkosten) per paar 
Aanmelding: Via nmorren@cjgbarneveld.nl 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

4 oktober | Inloopspreekuur Kootwijkerbroek 
Op woensdag 4 oktober 2017 start het gratis inloopspreekuur van het CJG in Kootwijkerbroek; u kunt 
er iedere woensdagochtend (met uitzondering van de schoolvakanties) terecht voor al uw vragen 
over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. 
De eerste keer is Alette van Huigenbos, speltherapeut in Kootwijkerbroek, aanwezig, naast de (vaste) 
medewerkster van het CJG Barneveld. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Woensdag 4 oktober 2017 van 9.30 tot 11.30 uur 
Locatie: Kulturhus De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, Kootwijkerbroek 
Doelgroep: Inwoners met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Niet nodig; het inloopspreekuur is zonder afspraak toegankelijk 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

4 oktober | “Geef me de Vijf bij 0 tot 4-jarigen” (Colette de Bruin) 
Colette de Bruin geldt als dé deskundige op het gebied van autisme en is de grondleg-
ger van de Geef me de Vijf-methodiek. Tijdens deze gratis lezing gaat zij in op de me-
thode bij 0 tot 4-jarigen. Hoe blijf je goed afgestemd op je kind tijdens het opgroeien? 
Hoe groei je mee en blijf je als opvoeder en begeleider leren om het kind verder te 
helpen? Hoe communiceer je met een pasgeboren baby en wat is het belang hierbij? 
Hoe reageer je op driftbuien en zelfbepalend gedrag? Al deze vragen staan tijdens de 



 

 

lezing centraal. De lezing “Geef me de Vijf bij 0-4 jaar” is uitermate geschikt voor ouders, opvoeders 
en zorgprofessionals van bijvoorbeeld consultatiebureaus en kinderdagverblijven. Soms merken ou-
ders dat er ‘iets’ aan de hand is met hun kind en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden op hun 
vragen. Hiervoor kunnen ze aankloppen bij de professionals die betrokken zijn bij Integrale Vroeg-
hulp. Voor al die mensen die hun signalerend vermogen willen vergroten zal deze lezing uitkomst 
bieden. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Woensdag 4 oktober 2017 van 19.30 tot 22.00 uur 
Locatie: Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via info@cjgbarneveld.nl onder vermelding van Lezing Colette de Bruin 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

5 oktober | Hoera, een kindje! 
Twee workshops voor partners die voor het eerst ouder zijn geworden. Het doel is om ouders op een 
positieve en oplossingsgerichte manier tools aan te reiken om te werken aan positief ouderschap. 
Wat betekent het om naast partner nu ook ouder te zijn? Hoe geven we samen vorm aan de opvoe-
ding van ons kind? Daarbij is ook aandacht voor het belang van een veilige hechting. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Donderdag 5 en 26 oktober 2017 van 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld (1e verdieping), Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Doelgroep: Ouders van eerste kinderen 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via info@cjgbarneveld.nl 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

5 oktober | Vadercafé 
Speciaal voor vaders die van gedachten willen wisselen over opvoedvragen. Die buiten de lijntjes 
willen denken en zoeken naar nieuwe ideeën of niet alledaagse oplossingen. Wij zorgen voor koffie 
en thee. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd Donderdag 5 oktober 2017 van 20.00 tot 22.00 uur 
Locatie: Villa 29, Nieuwe Markt (naast de Veluwehal), Barneveld 
Doelgroep: Vaders 
Kosten: Koffie en thee zijn gratis, drankjes voor eigen rekening  
Aanmelding: Via brenda@devlinderkamer.nl (maar ook zonder aanmelding ben je welkom) 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
 

Gratis inloopspreekuren CJG in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in Barneveld en Voorthuizen een gratis inloopspreek-
uur voor inwoners met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. 
 
Locatie Barneveld 
Datum / Tijd Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

http://www.cjgbarneveld.nl/


 

 

Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
Locatie Voorthuizen 
Datum / Tijd Woensdag van 8.30 tot 9.30 uur 
Locatie: Perron 16, Smidsplein, Voorthuizen 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
Locatie Kootwijkerbroek 
Datum / Tijd Woensdag van 9.30 tot 1130 uur 
Locatie: Kulturhus De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, Kootwijkerbroek 
Informatie: CJG Barneveld, 0342-414816 of www.cjgbarneveld.nl 
 
Liever een afspraak? Dat kan! 
Wie het prettiger vindt om van tevoren een afspraak te maken, kan dit melden via tel. 0342-414816 
of door een mail te sturen naar info@cjgbarneveld.nl (o.v.v. Inloopspreekuur Barneveld, Voorthuizen 
of Kootwijkerbroek). 
 
Volg ons op Twitter en Facebook 
 Twitter: @CJGBarneveld 
 Facebook: www.facebook.com/cjg0342 
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