
   

 

Je ontvangt deze mail omdat je je ingeschreven hebt onze nieuwsbrief of omdat je in het verleden gebruik hebt gemaakt 

van onze diensten en op die manier deel uitmaakt van de contacten in onze databank. 

 

 

Nieuwsbrief juni 2018 
 

 

Daag je volgende burgemeester uit 

 

  

Vind je net als Vijftact, de koepelorganisatie waar centrum ZitStil deel van 

uitmaakt, dat iedereen zich in je straat, wijk, dorp of gemeente makkelijk 

moet kunnen verplaatsen? Makkelijk toegang moet hebben tot 

gebouwen, parken, straten, feesten en sportevenementen? Tot bus of 

tram? Of dat iedereen in je gemeente de informatie makkelijk en 

https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=87739dc617&e=150cdb0daa


 

duidelijk moet kunnen horen, lezen en verstaan? Daag dan je volgende 

burgemeester uit en help hem of haar een burgemeester te zijn voor 

iedereen: een burgemeester die zorgt dat iedereen, jong of oud, met 

beperking of zonder beperking, er makkelijk bij kan horen. 

 

Neem je smartphone, je tablet of je camera en maak van die uitdaging 

een leuk filmpje. Post het op je Facebook met de hashtag 

#uitdagendinclusief en tag je burgemeester of kandidaat-burgemeesters 

en de pagina burgemeestersvooriedereen. Zo krijgt hij of zij je uitdaging te 

zien en kan hij of zij zich engageren om wat je aankaart te verbeteren. 

 

   

 

Doe mee  
 

 

 

 

Benefiet Hyper Actie(f) wordt een spetterend feest! 

 

https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=e3b927c34e&e=150cdb0daa
https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=6e57fd93f1&e=150cdb0daa
https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=4585de1f16&e=150cdb0daa


  

 

Op 30 juni 2018 organiseren sympathisanten van centrum ZitStil samen 

met de voorzitter Jan De Kesel een benefiet ten voordele van centrum 

ZitStil. Deze gaat door op een gezellige locatie in de Dijkstraat 40 in 

9240 Zele. De voorverkoop is een groot succes! We verwachten dan 

ook zo'n 250 aanwezigen.Wil je er nog bij zijn? koop dan je 

inkomtickets. 

 

Kan je er toch niet bij zijn op 30 juni, maar wil je ons toch een steuntje 

bieden? Dan kan je een gift doen, ook via onze website. De 

overheidssteun staat onder druk, maar dat neemt net weg dat we meer 

acties willen uitrollen en meer personen met ADHD willen helpen. 

 

Giften vanaf 40 euro zijn ook fiscaal aftrekbaar! 

 

Ik doe een gift  
 

https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=83828b3f20&e=150cdb0daa
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https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=35ebb696c8&e=150cdb0daa


 

 

Activiteiten najaar 2018 online 

 

  

 

De activiteiten voor het najaar 2018 al doorgenomen? Naast infoavonden 

en leerrijke workshops voor ouders, organiseren we ook dit najaar 

trainingen voor ouders van lagereschoolkinderen en pubers met 

ADHD en starten er nieuwe reeksen psycho-educatie voor jongeren, 

volwassenen en partners. 

 

Voor professionelen (leerkrachten, hulpverleners, opvoeders, ...) starten 

er ook nieuwe vormingen. In de eerste vorming gaan we in op omgaan 

met moeilijk gedrag bij ADHD. 

 

Een handig overzicht vind je terug in deze activiteitenkalender.  

 

Kalender bekijken  
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Jubileum-nummer 150 van het ZitStil-magazine 

verschijnt! 

 

 

Bij de start van de zomervakantie 

verschijnt ZitStil-magazine 150! 

Een jubileumnummer dat opnieuw 

boordevol interviews, tips en 

wetenschappelijk nieuws staat.  

 

In dit nummer testen we een 

nieuwe populaire planningstool uit: 

de Bullet Journal. In onze rubriek 

Toeters en Bellen geven we tips 

mee over een slim en beperkt 

gebruik van je smartphone op 

vakantie. In deze periode kennen 

studenten ook de resultaten van 

hun examens. Tevreden of 

ontgoocheld over het voorbije 

studiejaar en de resultaten? Neem 

eerst even rust en bekijk dan wat 

je opties zijn en wat je nodig hebt 

om je slaagkansen te verhogen. 

ADHDynamisch, de Leuvense 

onderzoeksgroep,  brengt in hun 

https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=da833994e4&e=150cdb0daa


 

derde artikel de resultaten van een 

planningstraining voor studenten. 

 

Interesse in het ZitStil-magazine? 

Wordt dan nu abonnee!  
 

Abonnee worden  
 

 

 

Centrum ZitStil in de zomermaanden 

 

  

 

Ook in de zomermaanden is centrum ZitStil bereikbaar voor praktische 

vragen en adviezen. De consultatielijn en het documentatiecentrum zijn 

niet bereikbaar tussen 15/07 en 15/08/2018, maar het secretariaat is 

doorlopend bereikbaar volgens de normale openingsuren via het 

nummer 03 830 30 25 of het e-mailadres info@zitstil.be. 

 

We wensen jullie een fijne vakantie! 

  

Centrum ZitStil 

Kruishofstraat 341 - 2610 Wilrijk 

03 830 30 25 - info@zitstil.be 

 

Wil je jouw mailing voorkeuren aanpassen? 

https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=7ceba4e38d&e=150cdb0daa
mailto:info@zitstil.be
info@zitstil.be
https://zitstil.us17.list-manage.com/track/click?u=ee03a7c296507f1dc7543deca&id=df212e6953&e=150cdb0daa


 

Je kan hier je voorkeuren aanpassen of uitschrijven. 

 

Lid van Familieplatform en Vijftact 

Met ondersteuning van onze partners:  
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