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Schaarbeek, 1 februari 2010 
 

“De plaats van het hoogbegaafd kind in de familie; 
relaties met broers en zussen” 

met Regina Moonens en Yennik Meert 
 

Beste leden en niet-leden, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit op de eerste regiovergadering van dit kalenderjaar die zal 
plaatsvinden op  
 

woensdag 24 februari 2009 om 20u00 
 

in de Grote zaal (beneden), "De Curve" De Becker Remyplein 27  
te Kessel-Lo (600m van station van Leuven)  

 
Regina Moonens is psychotherapeute, gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van 
hoogbegaafde kinderen. Yennik Meert is orthopedagoge met ervaring met het begeleiden van 
hoogbegaafde kinderen. Samen zullen zij deze ervaringsgerichte avond begeleiden die bedoeld is 
voor (groot)ouders, leerkrachten, opvoeders en zorgcoördinatoren.   
 
We beginnen met een korte introductie, daarna volgt een vraag- en antwoordsessie. 
De bedoeling is dat de deelnemers op voorhand hun vragen voorbereiden en ten laatste op 17 
februari doormailen. De vragen worden verdeeld onder de twee begeleiders. Zij zullen elk vanuit hun 
achtergrond een antwoord formuleren. Natuurlijk mogen er tijdens de avond zelf ook vragen worden 
gesteld, maar de voorkeur wordt gegeven aan een voorbereiding om grondiger en doordacht te 
kunnen antwoorden. Na een korte pauze zullen we verder gaan met ervaringen uitwisselen door 
middel van een 2e  vraag- en antwoordsessie. 
 
De deuren zullen opengaan vanaf 19u45, we starten stipt om 20u00. Deze vergadering is gratis voor 
Bekina-leden en kost € 5 voor niet-leden. 
 
Inschrijven voor deze avond kan via mail op vlaamsbrabantsc@bekina.org. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het een boeiende gespreksavond wordt en hopen dat u talrijk op deze 
uitnodiging zult ingaan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemie, Dirk, Patricia en Patrick. 
Bekina Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg 
 
 
Plaats: Grote zaal, "De Curve" De Becker Remyplein 27 te Kessel-Lo. Gratis parking aan de achterkant van het gebouw. 
Uur:  Deuren openen vanaf 19.45 u voor registratie en een babbeltje met andere Bekinaleden.  

Let op: we starten STIPT om 20 uur!  
Prijs:  Gratis voor Bekina-leden, 5 euro voor niet-leden 
Inschrijven: via een mailtje naar vlaamsbrabantsc@bekina.org 

 


