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PERSBERICHT 

   

 

 

Lochem, 13 september 2017 

 

 

Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dàt je kleurt! 

In het kader van de Week van de Opvoeding 2 t/m 8 oktober 2017 organiseert het CJG samen 

met Stichting Welzijn Lochem twee presentaties door Kinderpsycholoog Fanny Stempher voor 

ouders en professionals op twee bijzondere locaties.  

Op maandag 2 oktober van 19.30 – 21.30 uur: PUBERS “buiten de Lijntjes in het nieuwe 

jongerencentrum 

Op dinsdag 3 oktober van 19.30 – 21.30 uur: JONGE KIND “buiten de lijntjes” In de nieuwe 

school MR. Propschool en Prins Hendrikschool 

Het thema van de Week van de Opvoeding is “Buiten de lijntjes”.  

Waarom willen we eigenlijk zo graag dat kinderen en tieners doen zoals het ‘hoort’, zoals wij 

verwachten dat ze zich moeten ontwikkelen? Moeten ze gewoon luisteren, omdat dat het 

‘beste’ voor hen is? Wanneer vinden we eigenlijk iets normaal en wanneer niet? Wat mag je als 

volwassene verwachten van een (jong) kind of tiener? Mag je kind of tiener ook ‘anders’ zijn? 

We willen het zo graag begrijpen: puberen, pubergedrag en puberbrein, maar dat is niet 

makkelijk. Ben je een tiener als je binnen de lijntjes blijft en een puber als je er buiten gaat? En 

hoe zit dit eigenlijk bij een jonger kind? Werkt het bij een peuter of basisschoolkind dan totaal 

anders? Heeft dit te maken met de ontwikkeling van de hersenen van een kind of tiener?  

Kan iets voor een volwassene buiten de lijntjes zijn, maar voor een kind of tiener juist 

erbinnen? En hoe ga je hier dan als ouder of professional mee om?  

 

Actieve presentatie door Fanny Stempher 

Aan de hand van voorbeelden, theorie en tips worden bovenstaande vragen belicht en krijgt u 

meer zicht op de werking van het brein, van de emoties en het gedrag. De presentaties worden 

geleid door Fanny Stempher, GZ-psycholoog en Registerpsycholoog NIP (kind & jeugd). Ze heeft 

jarenlange ervaring in de jeugdzorg, het onderwijs, het ziekenhuiswezen en de 

kinderpsychiatrie, maar verzorgt ook bijscholingen en supervisie. Ze is momenteel werkzaam in 

en eigenaar van psychologenpraktijk Charoëla te Barchem. 
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Maandag 2 oktober: PUBERS “Buiten de Lijntjes” 

Locatie: Jongerencentrum, Markt 3 Lochem 

19.30 uur: inloop en rondleiding 

20.00 – 21.30 uur: presentatie Fanny Stempher 

Dinsdag 3 oktober: JONGE KIND “Buiten de lijntjes” 

Locatie: De Garve (nieuwe Prins Hendrik en Propschool) Burgemeester 

Leenstraat 11 Lochem 

19.30 uur: inloop en rondleiding 

20.00 – 21.30 uur: presentatie Fanny Stempher  

 

De presentaties zijn vrij toegankelijk. Meer informatie: s.peterse@welzijnlochem.nl   

 

______________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

Nadere informatie verkrijgbaar bij: 

Sonja Peterse, Stichting Welzijn Lochem 06 33081713 

landelijk:  www.weekvandeopvoeding.nl  

 

Foto’s: “buiten de lijntjes” en “jongen met capuchon” 

Bijschrift: Aandacht voor opvoeders van PUBERS én Jonge Kinderen in de Week van de Opvoeding 

 

http://www.weekvandeopvoeding.nl/

