
Hoe stel ik mijn vraag 
aan het CJG?

 www.cjgedamvolendam.nl 
Voor onder andere nieuws, informatie, cursussen, 
antwoorden op veelgestelde vragen, activiteiten 
en downloaden van folders. Ook vind je hier het 
telefoonnummer, inlooppunten en openingstijden.

 cjg@edam-volendam.nl
Je kunt je vraag ook per e-mail sturen.

 CJG Edam-Volendam
Volg CJG Edam-Volendam op Facebook voor handige 
tips en inspiratie die opvoeden leuker en makkelijker 
maken.

 Wieringenlaan 1a, 1132 MB Volendam

centrum voor
jeugd en gezin
Edam-Volendam

voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien



Waar kan ik terecht 
met vragen over  
mijn kind(eren)?

centrum voor
jeugd en gezin
Edam-Volendam

voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien



Iedereen heeft wel eens vragen tijdens 
het opvoeden. Dan is het prettig om 
met een betrouwbaar en deskundig 
persoon te kunnen overleggen. Bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
kortweg het CJG, ben je op de juiste 
plek. Je hebt geen verwijzing nodig 
en de ondersteuning is gratis.

Geen enkele vraag over opvoeden en 
opgroeien is raar, hoe klein, onschuldig 
of ingewikkeld ook. Deskundige 
adviseurs van het CJG, met ervaring 

op het gebied van opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen, bieden je 
een luisterend oor en denken met je 
mee. Als je wilt, geven ze je praktische 
tips waar je zelf mee aan de slag kunt.
Of ze zorgen dat je snel hulp krijgt van 
de juiste persoon of organisatie.  
 
Eerst zelf kijken?  
Op www.cjgedamvolendam.nl vind 
je leuke en praktische informatie over 
kinderen in alle levensfases en over 
gezond opgroeien en opvoeden. 



Hoe zorg ik 
dat mijn baby 
goed door-

slaapt?

Mijn kleuter 
is zo druk, 
hoe zorg ik 

dat hij  
luistert?

Hoe maak ik 
afspraken  

over gamen?

Voor wie is het CJG?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen

die vragen heeft over opvoeden en opgroeien. We zijn er voor 

(aanstaande) ouders, grootouders en verzorgers met (klein)kinderen 

tussen 0 en 23 jaar. Maar ook jongeren met vragen en professionals 

die werken met kinderen en gezinnen zijn welkom.


