
 

 
 

TRIPLE P   GROEPSPROGRAMMA   VOOR OUDERS 

  MET KINDEREN   VAN 2 TOT 12 JAAR                              

 

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje ruimt nooit op.  

Je kinderen maken veel ruzie. Kortom, opvoeden is niet leuk  meer. Je 

hebt soms het gevoel dat je er alleen voor staat…Opvoeden gaat vaak 

gepaard met heel wat stress.  

 

Triple P  biedt je duidelijke en eenvoudige strategieën om je problemen op te 

lossen en in de toekomst te vermijden. 

Beeld je eens in dat je alle tijd en energie die je nu besteedt aan het corrigeren van ongewenst 

gedrag van je kind, zou kunnen besteden aan iets leuks! 

Beeld je eens in dat je een goed georganiseerd en duidelijk stappenplan hebt met basisregels 

die iedereen in je gezin kent en respecteert. 

Beeld je eens in dat …. 

 

Eens je Triple P hebt toegepast, zul je versteld staan hoe plezierig je gezinsleven wel kan zijn. 

 

 

Wil je meer weten over Triple P : www.triplep.be 

 

CURSUSSEN 2015 

 

DENDERMONDE 

Waar:Sociaal restaurant  T VORK : 5
e
 januaristraat 19 9200 St Gillis Dendermonde  

Wanneer: Op maandag 12/01/15-19/01-26/01-02/02-09/02-09/03/15 

telkens van 19.00-21.30 

Kostprijs:Gratis 

Inschrijvingen: 055/42.36.53 of stuur een mailtje naar an@denboomgaard.telenet.be 

Een initiatief van  vzw Den Boomgaard  ism opvoedingspunt Dendermonde en sociaal 

restaurant TVORK 

 

. 

DENDERMONDE (kansengroepen) 

Waar:Sociaal restaurant  T VORK:  5
e
 januaristraat 19 9200 St Gillis Dendermonde  

Wanneer: Op maandag 12/01/15-19/01-26/01-02/02-09/02-23/02-02/03-09/03-16/03-

23/03-30/03   telkens van 12.30-15.00 

Kostprijs:Gratis 

Inschrijvingen: 055/42.36.53 of stuur een mailtje naar an@denboomgaard.telenet.be 

Een initiatief van  vzw Den Boomgaard  ism Habitar  Habitar is een dienst voor begeleid 

en beschermd wonen voor volwassenen met een beperking  

 

 

 



GERAARDSBERGEN 

Waar: Jeugdcentrum De Spiraal :Zakkaai 29    9500 Geraardsbergen 

Wanneer: Op donderdag 15/01/15-22/01-29/01-05/02-12/02-12/03/15   

telkens van 19.00 tot 21.30 

Kostprijs:Gratis 

Inschrijvingen: 055/42.36.53 of stuur een mailtje naar an@denboomgaard.telenet.be 

Een initiatief van  vzw Den Boomgaard  ism het stadsbestuur van Geraardsbergen 

 

ZOTTEGEM 

Waar: Huis van het kind: Kloosterstraat 40a, 9620 Zottegem  

Wanneer: Op donderdag donderdag 17/09-24/09-01/10-08/10-15/10-16/11 

telkens van 19.00 tot 21.30 

Kostprijs:Gratis 

Inschrijvingen: 055/42.36.53 of stuur een mailtje naar an@denboomgaard.telenet.be 

Een initiatief van  vzw Den Boomgaard  ism het Huis van het kind te Zottegem 

 

NINOVE (kansengroepen) 

Waar: Ninove.  Verdere info volgt.  

Wanneer: Najaar 2015, dagcursus.. Verdere info volgt.  

Kostprijs:Gratis 

Inschrijvingen: 055/42.36.53 of stuur een mailtje naar an@denboomgaard.telenet.be 

Een initiatief van  vzw Den Boomgaard  ism Vzw Teledienst Ninove Vereniging Waar Armen 

Het Woord Nemen 

 

 


