
Geachte geïnteresseerde in Anders ADHD, 

 
 
Op verzoek van Marja van der Ende nodig ik jou bij deze graag uit voor de eerstvolgende 
bijeenkomst van Anders ADHD: 

Datum  : 6 juni 2013  

Tijd  : van 13:00-17:30 uur  

Locatie  : Nieuwegein in de praktijk van Paul Bakers van XS2Mind  

Ondergetekende Marijke Barkey was samen met Martin Barkey op 16 maart 2013 voor de 
eerste keer aanwezig bij de bijeenkomst van het Anders ADHD platform. Wij hebben deze 
bijeenkomst als inspirerend ervaren en kunnen de volgende bijeenkomst van harte 
aanbevelen aan jou, om een aantal redenen:  

 Ontvangst, locatie en lunch waren prima verzorgd.   
 De workshop/presentatie van Paul Bakers was zeer informatief en leerzaam.  
 Bij alles merkten Martin en ik teamwork, respect en waardering voor elkaars 

capaciteiten. Dat is ook de reden waarom ik mij heb aangemeld om het ledenbestand 
bij te houden.  

Tijdens de bijeenkomst van maart 2013 werd al: �voeding�, �ouders� en �ADHD massage� 
genoemd als uit te werken onderwerpen voor het Anders ADHD-platform.  

We zijn begonnen met het onderwerp �VOEDING� dat Paul Bakers en Margriet Udding 
verder zullen gaan uitdiepen en te zijner tijd gaan presenteren. 

Op 16 maart waren de nieuwe website en het logo nog in ontwikkeling.  

De rollen en taken binnen het platform zijn tijdens de vergadering van 16 maart voor een 
groot deel bepaald.  

Het voorlopige programma voor 6 juni 2013 ziet er als volgt uit: 

13.00 uur Terugblik op de vorige bijeenkomst 

  Bespreking over doelgroep/inhoud van het artikel �de psychiater�  
opgesteld door Mariëlle Jansen en Paul Bakers. 
 

  Voortgang van de website en logo Anders ADHD 

   Voortgang van de werkgroep �voeding� 

  Inbreng van nieuwe onderwerpen voor de bijeenkomsten 

 Bekendmaking van de rollen en taken aan alle leden 

 Locatie/inhoud van de volgende bijeenkomst van 7 september 

 

http://www.xs2mind.nl/


17.30 uur Verwacht einde bijeenkomst 

 

De kosten voor deelname aan de netwerkbijeenkomst zijn � 10. Je kunt je alvast aanmelden 
door een e-mail te sturen naar info@AndersADHD.nl. 

Wij zouden ons enthousiasme en onze kennis graag met zoveel mogelijk mensen willen 
delen, echter de ruimte geeft toegang tot een beperkt aantal deelnemers. Wil je jouw 
aanwezigheid daarom van tevoren bekend maken door een e-mail te sturen naar 
info@AndersADHD.nl? Geef in je mail dan het volgende aan: 

- Wel / niet aanwezig 
- Wil je een presentatie geven en over welk onderwerp? 

Alvast bedankt voor je aanmelding, interesse en steun en graag tot 6 juni 2013! 

Met hartelijke groet, 

 

Marijke Barkey 
Annastrasse 54 
D 49828 Osterwald 
 
Naam bedrijf: Groei-In-zicht in Amsterdam en Osterwald Duitsland. 

Werkzaamheden Marijke: Coaching ADHD, Cognitieve gedragstherapie, secretariële 
werkzaamheden, programmeren in Microsoft Office (therapeutenprogramma), begeleiden en 
coaching van secretaresses.  

Werkzaamheden Martin: Psycho Dynamische therapie, shiatsu-masseur 

Gezamenlijk: Bed & Breakfast, vergaderaccomodatie, groepsbijeenkomsten t.b.v. gezinnen 
met ADHD problematiek, kinderen van gescheiden ouders en samengestelde gezinnen 
(�proef� samenwonen). 

Meer informatie over Groei-in-zicht: www.shiatsu-masseur.com.  Dit had moeten zijn 
www.groei-In-zicht.eu. Tijdens onze aanvraag heeft KPN het gebruik van hun 
websitebuilder beëindigd. We hebben dus een lege website waar we (nog) niets op kunnen 
zetten.  
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