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 @loestwente

www.loes.nl

Bij jou
in de 
buurt

Loes loket Den Ham

Goosensplein 1d

7683 CG  Den Ham

0546-481465

maandag, woensdag en donderdag 

van 13:30 tot 16:00 uur.

Loes loket Vroomshoop

Oranjeplein 7H  

7681 AZ  Vroomshoop

0546-481460

maandag t/m vrijdag 

van 08:30 tot 12:30 uur.

Loes loket Westerhaar

Hoofdweg 132J

7676 AJ  Westerhaar

0546-481455

maandag, woensdag en donderdag 

van 13:30 tot 16:00 uur.

Loes loket, Vriezenveen

Koningsweg 28

7672 GD  Vriezenveen

0546-481450

maandag t/m vrijdag 

van 08:30 tot 12:30 uur.

 

Opvoeden?
 Loes geeft tips

www.loes.nl

Kinderen krijgen, 
hoe is dat voor je relatie?

Gaat jouw kind veilig  
om met social media?

Hoe voer je een positief  
gesprek met je puber?

Loes geeft graag advies



Bij Loes kun je altijd terecht voor informatie  
en advies over opvoeden en opgroeien. 

Heb jij een vraag 
over opvoeden?

Tips
Op www.loes.nl vind je praktische tips die je 

elke dag kunt gebruiken. Over elke fase in 

de ontwikkeling van je kind. Maar ook over 

zwangerschap of over jouw rol als ouder.

Stel je vraag online
Staat jouw vraag niet op de website of wil 

je meer weten? Op www.loes.nl/contact 

staat een contactformulier. Je kunt daar  

je vraag anoniem stellen aan Loes. 

Agenda 
Driftige peuters laten luisteren. Een positief gesprek  

voeren met je puber. Hoe doen andere ouders dat? 

Wil je meer weten?  

Kom naar de oudercursus positief opvoeden.  

Of ga naar ouderbijeenkomsten over het  

puberbrein of multimedia. Ter plekke  

wissel je ervaringen uit, krijg je tips en  

kun je meteen thuis aan de slag!

  Kijk op www.loes.nl/agenda voor alle 

bijeenkomsten van Loes in Twente

Bij jou
in de 
buurt

Het laatste nieuws
Wil jij als eerste de nieuwste Loes-tips lezen? Wil 

je op de hoogte zijn van het laatste nieuws over 

opvoeden en opgroeien? Schrijf je dan in voor de 

digitale nieuwsbrief van Loes op www.loes.nl.

Tips en het laatste nieuws van Loes delen met je 

vrienden en familie? Volg Loes dan op Facebook  

en Twitter en praat mee over opvoeden!

 facebook.com/loestwente

 @loestwente

 Alles wat aandacht krijgt groeit! Dus ook gewenst gedrag!


