
 

 

 
 
 
Dag over het gezin 24 mei 

 
  

KINDEREN VAN NU; DE ‘WATJES’ VAN STRAKS? 

We brengen onze kinderen overal naar toe (halen ze ook weer op) en door de mobiele telefoon staan we continu 
met hen in verbinding. Nee, onze kinderen zal niets overkomen. 
We zien liever dat ons kind ‘veilig’ voor de tv zit dan dat het buiten speelt. Regent het? Dan nemen we de auto. 
Welk kind is nog opgewassen tegen een beetje nat worden en tegen een fikse wind? Spreekbeurten en werkstukken 
voor school maken we samen. Risico’s moeten tot elke prijs worden vermeden. 
Zo maken we het onze kinderen erg gemakkelijk en nemen daarmee elke uitdaging weg. We laten ze hun eigen 
problemen niet oplossen, want daar zorgen wij wel voor. 
Hoe moeten ze de wereld ontdekken en opgroeien tot zelfstandige wezens als ze niet langs het randje mogen lopen 
en soms vallen? 
We zijn enorm bezorgd en beschermend als het om onze kinderen gaat, maar wat is het resultaat? Ze kunnen niet 
door ervaring wijzer worden, ze leren geen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Worden het watjes?! Moeten we als ouders niet wat flinker zijn? 

Spreker: 
Mieke Fransen-Stolwijk, pedagoge en docent/trainer communicatie en managementvaardigheden. 

Programma: 

10.30 Ontvangst 
11.00 Gelegenheid om de H. Mis bij te wonen 
11.45 Koffie 
12.15 Mieke Fransen-Stolwijk: Kinderen van nu; de ‘watjes’ van straks? 
13.20 Geheel verzorgde lunch 
14.15 Gelegenheid om met de spreekster van gedachten te wisselen 
15.15 De Borcht theatergroep: Musical Het geheim van het bos 
16.00 Afsluiting met thee 

Kinderen kunnen van 12 tot 16 uur deelnemen aan een gevarieerd programma, met als extra verrassing: 
ponyrijden! 
Voor de baby’s is er vanaf 11 uur aparte opvang. 

Aanmelding: 
We stellen een tijdige reactie zeer op prijs. 
U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw, of door een e-mail sturen via het aanmeldingsformulier op 
www.soka.nl. 
Voor de organisatie van het kinderprogramma ontvangen we graag de naam en de leeftijd van de kinderen. 

Plaats: Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 
5066 BV Moergestel. Tel. 013 5132630 
Kosten: Volwassenen € 13,50, Kinderen € 3,- Max. bedrag per gezin € 35,- 
Betaling:Banknr. 5157514 t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam 
Betaling kan ook ter plaatse. 

Contactpersonen: 
Pieter en Rita Pouw-Bahlmann Rob en Josje Slaats 
Juliana van Stolberglaan 31  Paleisstraat 13 
1412 BE Naarden   5507 LE Veldhoven 
Tel. 035 6946350   Tel. 040 2051355 


