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EXTRA NIEUWSBRIEF
VOORWOORD
Beste mensen,
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief vanwege een tweetal bijeenkomsten, die binnenkort
plaatsvinden en we als bestuur graag van harte bij u aanbevelen.
Graag tot ziens.
Gerard Kulker
voorzitter

Democratisch leiderschap: verschil maken
Leiding geven of krijgen: ieder heeft er elke dag mee te maken. In bedrijven en organisaties, op
scholen, in gezinnen bij de opvang en sport.
Wat doet er toe in leiding geven? Hoe bereik je je doelen? Heb je zicht op hoe jouw persoonlijke
eigenschappen je stijl van leiding geven beïnvloeden? Wat draagt bij aan gewenste resultaten en een
bemoedigende omgeving.?
De inzichten van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs bieden een kenmerkende bijdrage aan leiderschap
dat verschil maakt.
Over dit onderwerp zal Marion Balla (Canada) een open college verzorgen.
Datum
Aanvang
Locatie

Maandag 19 februari 2007
16.00 uur
CHN, Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden.

Marion Balla uit Ottawa is een erkend psychotherapeut en consultant (MSW, M Ed)
Al jaren is ze succesvol als directeur van haar eigen consultant organisatie op het gebied van
management en leiding geven; persoonlijke coaching en groepscounseling.
Ze heeft ook internationaal vele trainingen en workshops gegeven.
In de Individual Psychologie heeft ze belangrijke bestuurlijke functies vervuld.
Ze is al vele jaren een gewaardeerd docent aan de Adler Summerschool (Icassi).
In 1996 werd ze gekozen als "business woman of the year" van Ottawa.
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MARION BALLA M.Ed., M.S.W., R.S.W.
Marion Balla has been involved in the counselling and consulting field since 1969. She has completed
both a Master in Education (Counselling) and a Master in Social Work (Direct Intervention). Marion is
President of The Adlerian Counselling and Consulting Group where she offers individual, couple and
family therapy. As a trainer, she has presented a variety of workshops for workers in the mental health
and social services fields; hospitals, municipal, provincial and federal government departments (i.e.,
Citizenship and Immigration, Auditor General, Solicitor General, Justice, National Parole Board, National Defense,
Transport, Industry Canada, Health Canada, Canada Revenue Agency and Canada Customs Agency) focusing on
team building, communication skills, conflict resolution and principles of progressive leadership. Marion has
delivered keynote addresses and workshops on leadership at national and international conferences.
Marion has a strong commitment to building a health community by volunteering her time as a Board member of
the Ottawa Hospital Foundation, YW-MCA, Social Planning Council, the Diva Foundation and the United Way.
In March of 1997, Marion was named the winner of the 1996 Businesswoman’s Achievement Award, sponsored by
the Woman’s Business Network Association and donated by The Ottawa Citizen. In November of 1997, Marion
received the Parent Education Award in recognition of her important contribution towards increasing the awareness
of education for parents and enriching family life.
http://www.adleriancentre.com/ourteam/ourteam.html
ARTICLES
Birth Order — Eldest? Middle? Youngest? Only?
Change — Challenges and Ohoices
Development — Understanding Your Child’s Life Journey
Feedback — Direct and Indirect
Positive Imagery = Positive Action
Understanding Our Information Age Learners
Building Leadership for Tomorrow
Risk Taking Is A Necessary Life Skill
Parenting — Exploring Your Suitcase
Preparing to Parent Your Teen

Routebeschrijving
Rengerslaan 8 te Leeuwarden.
Telefoonnummer 058-244 14 41
I Via de Afsluitdijk:
1. U komt Leeuwarden binnen vanuit de richting Harlingen, via de A31.
2. U rijdt de rotonde Europaplein (grote rotonde met een fontein in het midden) driekwart rond
in de richting Stiens (U rijdt de Valeriusstraat in).
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3.
4.
5.
6.
7.

U volgt deze weg (Valeriusstraat, Dammelaan).
Bij de derde stoplichten slaat U rechts af (u rijdt de Rengerslaan in).
Nadat de weg een bocht maakt ziet u links de inrit van de CHN. Rijd hierin.
Rijd rechtdoor voor de parkeerplaatsen.
U loopt, na het parkeren, via de schelpenpaden (tussen de groene heuvels door) naar de
hoofdingang. Eenmaal binnen vindt u aan uw linkerhand de Receptie, hier kunt u zich melden.

II Via de IJsselmeerpolders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U rijdt op de A 50 richting Joure.
Bij het verkeersplein Joure slaat u af richting Heerenveen; A7.
Bij het knooppunt Heerenveen neemt u de richting Leeuwarden; A32.
In Leeuwarden slaat u na de brug links af (Julianalaan).
U volgt deze weg.
Na de rotonde Europaplein (rotonde met fontein in het midden), gaat u rechtdoor (richting
Stiens).
Vanaf dit punt kunt u de route, zoals aangegeven bij I punt 3, volgen.

III Via Drachten/Groningen
1.
2.
3.
4.

U komt Leeuwarden binnen via de N358 vanuit Drachten (Drachtersweg).
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor.
U volgt de ringweg, waarbij u bij de acht rotondes die u tegenkomt rechtdoor gaat.
Na de achtste rotonde, het Vrijheidsplein, gaat u bij de stoplichten linksaf (Prof. Mr.
P.S.Gerbrandyweg).
5. Na de rotonde en de brug gaat u bij de volgende stoplichten weer links (Rengerslaan).
6. Vanaf dit punt kunt u de route, zoals aangegeven bij I punt 5, volgen.
IV Vanaf het busstation in Leeuwarden (naast het treinstation gelegen)
1.

U neemt lijn 4 richting Bilgaard; deze bus vertrekt om 5 min, 25 min en 45 min, over het
uur.(reisduur ongeveer 10 min.)
2. U stapt uit bij de halte CHN, de tweede halte op de Rengerslaan.
3. Aan de overkant ziet u dan het gebouw van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland
(CHN).
4. Tegenover het kunstwerk is 1 van de ingangen van de CHN.
5. Als u na binnenkomst links gaat, dan vindt u de Receptie aan het einde van deze gang aan de
rechterkant. Hier kunt u zich melden.

NWIP BIJEENKOMST
Op de weg van kind tot opvoeder.
Zaterdag 24 maart 2007 10.30 uur:
Plaats: Antonia-Instituut te Assen
Met enige regelmaat maken we ons zorgen over de opvoeding van onze kinderen.
Daarnaast laten berichten in de krant ons weten hoe ernstig jongeren kunnen ontsporen en/of wat
ouders hun kinderen kunnen aandoen.
Is het inderdaad allemaal erger geworden dan vroeger? Zijn onze zorgen wel terecht?
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En wie is debet aan al deze excessen? Onze ouders? Of zijn het juist onze kinderen, die zoveel anders
zijn dan vroeger? Of is het de maatschappij met al zijn verlokkingen en wisselende waarden en
normen?
Een stelling die tegenwoordig enige bijval oogst is: Ouders van nu hebben eigenlijk een gedegen
opvoedcursus nodig voordat ze ouder mogen worden.
Sommigen beweren zelfs dat zo’n cursus verplicht moet worden gesteld. Landelijk treft de overheid
voorbereidingen om bepaalde ouders verplicht te laten deelnemen aan zo’n oudercursus.
Kan een verplichte cursus uitkomst bieden? Wat missen ouders van tegenwoordig aan eigenschappen
om hun kinderen te kunnen opvoeden? Of is de maatschappij complexer geworden?
Kun je bij kinderen bepaalde eigenschappen en vaardigheden ontwikkelen zodat ze later goede
opvoeders worden? En welke rol kan het gezin of de ouders hierin spelen?
Gerard Kulker nodigt, nee daagt ons met deze vragen uit om met elkaar in gesprek te gaan over de
wijze waarop wij en onze kinderen opgroeien. Niet alleen over het uitgroeien tot een volwassen
verantwoordelijk mens in de maatschappij, maar meer specifiek over het uitgroeien tot een volwassen,
betrokken en verantwoordelijk ouderschap.
De aangeboden uitdaging die Gerard ons aanbiedt, is vanuit het delen van onze eigen ervaringen en
het leerproces in de opvoeding te komen tot een meer bewust zicht op wat er nodig is om kinderen te
laten opgroeien. Specifiek wat een kind nodig heeft om te kunnen uitgroeien tot een volwassen en
betrokken ouder.
Gerard Kulker is jarenlang als hulpverlener en manager werkzaam geweest in de jeugdzorg.
Momenteel is hij werkzaam als manager bij het maatschappelijk werk. Daarnaast heeft hij als
veranderingsmanager een eigen advies en organisatiebureau.
Routebeschrijving Antonia Instituut, Borgstee 44, 9403 TV Assen

 Vanaf A 28 Groningen:
afslag Assen Noord, richting Assen, 3e stoplicht links: Europaweg Noord (Rolde / Loon).
Meteen daarna (100 m) bij stoplicht links, en direct (na 20 m) weer rechtsaf, weg volgen (langs
parkeerterrein van "Tuinland" tot het einde), waar de weg rechtsom weg buigt: linksaf (op de hoek is
de Dierenkliniek) dan na 100 m: nr. 44 (pleintje rond, rechts parkeren).
 Vanaf A 28 Hoogeveen:
afslag Assen Zuid, bij stoplicht rechts, richting NS-station (P&R).
Weg blijven volgen, na 1 km: NS-station; dan:
 Vanaf NS-station Assen ( 2,5 km):
'Overcingellaan' volgen richting noord (station aan uw rechter kant). Na 400 m, over viaduct:
rechtdoor: Industrieweg, rechtdoor bij resp. stoplicht, rotonde, voorbij Shellstation, bij stoplicht:
recht oversteken (voorsorteren), en direct (na 20 m) rechtsaf, weg volgen (langs parkeerterrein van
"Tuinland" tot het einde), waar de weg rechtsom wegbuigt: linksaf (op de hoek is de Dierenkliniek).
Dan na 100 m: nr. 44 (pleintje rond, rechts parkeren).
 Vanaf Rolde:
Via Rolder Hoofdweg naar Assen: rechtsaf: Europaweg Oost, richting Groningen. 1e rotonde
rechtdoor: Europaweg Noord, 2e rotonde rechtdoor, 3e rotonde rechtsaf: Mahatma Gandhiweg. Na
200 m links, weg volgen 100 m, net voorbij de Dierenkliniek: rechtsaf. Dan na 100 m: nr. 44 (pleintje
rond, rechts parkeren).
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