
 

  

 

 

 

 

 

 

Aanmelding vooraf is verplicht 
 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we een beperkt aantal mensen ontvangen. 

U kunt zich aanmelden via onze website  

(klik hiervoor op de gewenste bijeenkomst in deze brief) 

of door te bellen naar (0348) 48 99 70. 

 

“In ons gezin klinken zo vaak opmerkingen als ‘zit eens even stil’, ‘hou eens even je mond’… Hoe 

kunnen wij omgaan met het drukke gedrag van ons kind?” 

“Hoe kunnen we meer genieten van de creativiteit en de spontaniteit van ons kind?” 

“Ons kind heeft zoveel moeite met het concentreren op het huiswerk voor school; hoe kan ik hem 

of haar daarin begeleiden, ook met het oog op het naderend voortgezet onderwijs?” 

“Hoe kunnen we ons kind helpen om in de kerkelijke gemeente een plaats in te nemen?” 

 

Herkenbaar? Is uw kind druk en impulsief en/of merkt u aandachts- en concentratieproblemen? Is 

de diagnose ADHD bij uw kind gesteld of (nog) niet?  

We nodigen u van harte uit voor één van de vier regioavonden van de contactgroep 

Gedragsproblemen. Onder leiding van verschillende sprekers, ieder vanuit hun eigen kennis en 

ervaring, hopen we met elkaar in gesprek te gaan over het thema: 

 

Alle dagen heel druk?  

Omgaan met het gedrag van je kind 

 

De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met (een vermoeden van) 

ADHD en een (boven)gemiddelde intelligentie. 

 

We hopen dat de coronamaatregelen in juni zodanig zijn versoepeld, dat we elkaar op de 

bijeenkomsten live kunnen ontmoeten. Als dit niet mogelijk is, worden degenen die zich hebben 

aangemeld, geïnformeerd over een alternatief.  

De avonden beginnen om 19.45 uur en worden D.v. gehouden: 

 Op dinsdagavond 1 juni 2021 in de Eben-Haëzerkerk te Alblasserdam, Plantageweg 172; 

spreker is mevr. J. (Jannet) Herweijer, ambulant hulpverlener bij KOC diensten 

 Op woensdagavond 16 juni 2021 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te 

Moerkapelle, Kerkstraat 14; spreker is mevr. D. (Dineke) Groeneveld, relatie- en 

gezinstherapeut 

 Op donderdagavond 17 juni 2021 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn,  

Graaf van Lijndenlaan 9; sprekers zijn dhr. B. (Ben) Evink M SEN en mevr. drs. A.L. (Agnita) 

van Gent-Smelt, ambulant hulpverleners bij KOC diensten 

 Op woensdagavond 23 juni 2021 in de Sionkerk te Goes, Louise de Colignylaan 177; spreker 

is mevr. S. (Sara) Goedbloed-den Haan MSc, orthopedagoog en psychotherapeut i.o. bij 

Olyk Kindertherapie 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom! 

 

In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u uw eigen Bijbel mee te brengen en zal er op 

deze bijeenkomst niet worden gezongen. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u vanwege een 

(mogelijke) coronabesmetting niet komen? Dan verzoeken wij u zich op de dag van de bijeenkomst 

vóór 16.30 uur telefonisch af te melden via (0348) 48 99 70. 

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van Helpende Handen en is door hen bij te wonen zonder 

bijkomende kosten.  

https://helpendehanden.nl/adhd/bijeenkomsten/adhd-alblasserdam.html
https://helpendehanden.nl/adhd/bijeenkomsten/adhd-moerkapelle.html
https://helpendehanden.nl/adhd/bijeenkomsten/adhd-apeldoorn.html
https://helpendehanden.nl/adhd/bijeenkomsten/adhd-goes.html
https://helpendehanden.nl/lotgenotencontact-in-coronatijd.html

