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Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in 
hand met ouders of opvoeders spelen ook school, 
sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol 
in de opvoeding van jouw kind. Wil je meer weten 
over opgroeien en opvoeden? Of wil je meedoen 
aan leuke activiteiten? Kom dan naar de Week 
van de Opvoeding van 7 t/m 13 oktober. Centrum 
voor Jeugd en Gezin Ede sluit aan bij de landelijke 
Week van de Opvoeding met diverse interessante 
en leuke workshops, bijeenkomsten en sport- en 
spelactiviteiten voor jong en oud!

Neem je buurvrouw/man, je klasgenootje, vriend of 
vriendin ook mee! Het is een mooi moment om de 
handen ineen te slaan.

Deelname is helemaal 
GRATIS!

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA 

PAPA & MAMA CAFE 
Hand in hand door voedingsland! Diëtiste Shan Chu neemt je mee in de wereld van baby- en peutervoeding. Welke baby- en peutervoeding geef je aan je kind? Welke vragen heb je over voeding voor je kind? Malkander en CJG organiseren een interactieve workshop over baby- en peutervoe-ding. 

Datum: Maandagochtend 7 oktober Locatie: Cultura Stadspoort

OPVOEDFESTIVAL HOFJESHOF

CJG organiseert samen met partners 

en wijkbewoners van Veldhuizen/

Kernhem diverse activiteiten tijdens 

het opvoedfestival. Natuur is een feest

organiseert bijvoorbeeld een actieve 

spelmiddag in de natuur. Voor kinde-

ren van 4 t/m 8 jaar en hun ouders/

verzorgers.

Datum: Woensdagmiddag 9 oktober 

Locatie: Ontmoetingsplek ‘hofjeshof’, 

kruising Geleenhof/ Dĳ khof

FLOWER POWER WĲ KACTIVITEITBewonersinitiatief Flower Power, Expeditie Gezondhuizen en CJG organiseren een leuke en actieve middag over gezondheid en bewegen voor ouder en kind. Proef je bijvoor-beeld het verschil als je geblinddoekt groente en fruit mag proeven? En hoe fi t ben jij eigenlijk? Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn samen met hun ouders/verzorgers van harte welkom.Datum: Woensdagmiddag 16 oktober Locatie: Bloemenbuurt 

BARBECUE JOP (JONGEREN-

ONTMOETINGSPLEK) HARSKAMP

Vrijdagavond 11 oktober zijn jongeren 

en hun ouders/verzorgers welkom bij 

JOP in Harskamp voor een barbecue 

en een leuke ‘Hand in Hand’ QUIZ 

georganiseerd door Malkander en 

het CJG. Wie weet is er wel wat te 

winnen? Geschikt voor ouders en 

jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Datum: Vrĳ dagavond 11 oktober 

Locatie: JOP Harskamp     

KIJK VOOR HET HELE
PROGRAMMA, LOCATIES
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