
Welzijnsregio Noord-Limburg

Kerkstraat 1

3910 Neerpelt

Telefoon: 011 80 16 67

Fax: 011 80 18 29

Website: www.welzijnsregio.be

 

De Opvoedingswinkel Noord-Limburg is een gezamenlijk 

initiatief van de gemeenten en OCMW’s  van Bocholt, Bree, 

Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, 

Neerpelt, Overpelt, Peer

Met de steun van: 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland.

Advies op afspraak

Je kan in je eigen of in een andere Noord-Limburgse 

gemeente terecht.  Je vindt de verschillende locaties 

terug op het bijgevoegde overzicht.

Liefst na afspraak

•	 Telefonisch

•	 Via e-mail

•	 Via de website

•	 Na persoonlijk aanmelden 

Opvoedingswinkel  
Noord-Limburg

Met je vragen  
over opvoeding  
kan je terecht  
in elke gemeente!

www.opvoedingswinkelnoordlimburg.bewww.opvoedingswinkelnoordlimburg.be

v.u. Guido Vrolix, Welzijnsregio Noord-Limburg, Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt



Opvoedingswinkel  
Noord-Limburg

Opvoeden is een avontuur. Een tocht met 

heel wat plezierige ervaringen. 

Maar soms is kinderen opvoeden niet ge-

makkelijk. Elke ouder heeft wel eens vra-

gen en zoekt informatie over opgroeiende 

kinderen. Dit is normaal! 

Elk kind is anders en zal niet ‘volgens de 

boekjes’ reageren op jouw handelen als 

ouder.

Wanneer je met vragen zit, is het nuttig 

om hier met iemand over te praten en 

tips te krijgen. Dit kan in elke Noord-Lim-

burgse gemeente op het spreekmoment 

van de opvoedingswinkel. 

Voor wie?

Wij zijn er voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding 

van kinderen en jongeren van 0-18 jaar.

Opvoedingsvragen

Met welke vragen kan je zoal bij ons terecht?

•	 Hoe krijgen we ons dochtertje vlot in haar bed,  

ze staat steeds terug op?

•	 Mijn kind is 5 jaar maar is nog steeds niet zindelijk. 

Hoe kan ik dit aanpakken?

•	 Ben ik goed bezig?

•	 Hoe maak ik afspraken met mijn zoon van 15 jaar?

•	 Mijn dochter denkt vaak dat ze iets niet kan,  

hoewel het meestal goed afloopt als ze het probeert. 

Hoe krijgt ze meer zelfvertrouwen?

Aanbod

 

Je kan er gratis en anoniem terecht voor:

•	 Informatie: folders, brochures, boeken, …  

over alles wat met opvoeding en opgroeien te 

maken heeft. 

•	 Een luisterend oor, wanneer je je vragen en twij-

fels met iemand wil delen

•	 Een aantal gesprekken om je zorgen, vragen en/

of moeilijkheden te bespreken en samen met de 

medewerker te zoeken naar mogelijke antwoor-

den, oplossingen, tips… zodat je zelf weer ver-

der kan.

Zit je na onze gesprekken nog met vragen, dan kunnen 

wij je gericht doorverwijzen.

 


