
 

 

 

 

Uitnodiging 

Intens & complex bedraad 

 

Intens, gevoelig, kritisch, creatief brein, sterk rechtvaardigheidsgevoel en op zoek naar 

intellectuele prikkels. Zijn dit woorden die bij jou passen? Mogelijk mis je dan soms ook 

de aansluiting met mensen in je omgeving, waardoor je frustraties of eenzaamheid kunt 

ervaren. We nodigen je van harte uit voor een ontmoetingsbijeenkomst voor 

reformatorische (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen waarop je die aansluiting 

hopelijk wel ervaart. 

Tijdens deze bijeenkomst houdt dr. W.M. (Wim) Otte een lezing over de invloed van 

intelligentie op de ontwikkeling van het brein. Deze avond ga je op onderzoek uit: 

Waarom denk ik zoals ik denk?  

 

Wim Otte is hoofddocent klinische epidemiologie bij het UMC Utrecht en als onderzoeker 

verantwoordelijk voor het verbeteren van diagnostische voorspellingsmodellen in 

hersenaandoeningen. Wim is ook predikant bij het Interkerkelijk dovenpastoraat, regio 

Zuid-Holland.  

 

Na de lezing is er ruimte voor vragen en volop gelegenheid om in kleine groepjes met 

elkaar door te praten. Deze eerste bijeenkomst voor hoogbegaafde volwassenen staat in 

het teken van laagdrempelige ontmoeting en herkenning. Schroom niet en meld je aan. 

 

De avond wordt gehouden D.V. donderdag 29 september 2022 en begint om 19:45 

uur in het schoolgebouw van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda.  

 

Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar. Je bent van harte welkom.   

 

Bijeenkomsten als deze, die georganiseerd worden door Helpende Handen, zijn (gratis) 

toegankelijk voor leden van Helpende Handen.  

Omdat de contactgroep voor hoogbegaafde volwassenen nieuw is, is het in 2022 ook 

mogelijk om éénmalig € 15 te betalen per deelnemer aan de bijeenkomst. Voor 

studenten geldt een aangepast tarief van € 10. Vanaf 2023 is lidmaatschap verplicht. 

 

Aanmelden als lid van Helpende Handen kan via het aanmeldingsformulier voor deze 

bijeenkomst. 

Ook de eenmalige financiële bijdrage kan voldaan worden via het aanmeldingsformulier. 

 

 

 

 

Aanmelden vooraf is verplicht 

 
 

Je kunt je aanmelden tot 26 september via onze website 

of door te bellen naar (0348) 48 99 70 

 

http://www.helpendehanden.nl/29september

