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Themanummer : 
Autisme, bewegen & sport 

 
Paul Haarhuis: sport en bewegen vraagt 
om maatwerk! 
 
Voorafgaand aan het Autisme Congres Noord (zie hierna) 
hebben wij een van de hoofdsprekers, Paul Haarhuis, be-
naderd en bereid gevonden om aan ons een kort interview 
te geven.  
 

Dit, omdat hij als topsporter en  -coach maar vooral ook als vader van een zoon met autisme, als 
geen ander weet wat sport en bewegen voor iemand met ASS zou kunnen betekenen.  
 
“De kans om samen te doen of deel te nemen aan iets leuks, maakt dat het ook leuk wordt om te 
doen. Bijvoorbeeld samen een balletje trappen, rollen of laten stuiteren”. Het gaat daarbij om 
maatwerk: ASS is een heel brede diagnose met verschillende verschijningsvormen en niveaus van 
functioneren. Daarom moet je goed uitzoeken wat ‘aanslaat’ en waardoor een fijn gevoel ervaren 
wordt. “De trampoline, bijvoorbeeld, is voor onze zoon een heerlijk toestel: lekker springen, duike-
len, een ritme ervaren geeft een fijn gevoel. Daardoor worden in het lichaam stofjes (endorfinen) 
aangemaakt die weer een soort geluksgevoel aanjagen.”. Het moet allemaal wel haalbaar zijn: het 
is fijn als de activiteit ook het gevoel van eigenwaarde wat opkrikt. Maar nogmaals: het vraagt om 
maatwerk. Daarom tevoren goed informeren bij ouders of naasten wat de persoon met ASS aan-
kan en waar deze zich veilig bij voelt. 
 
Mocht u vooraf al enige informatie willen zien over hoe het gezin Haarhuis omgaat met het au-
tisme van de jongste zoon, klik dan naar een documentaire uit 2009 via volgende link: Paul Haar-
huis & autisme  
 
  

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmailcom
http://web.avrotros.nl/vingeraandepols/player/tcm8_188732/
http://web.avrotros.nl/vingeraandepols/player/tcm8_188732/
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Autisme Congres Noord 2016 
Zaterdag 2 april in Drachten  

 
In onze regio wordt samen met onze Friese ‘buren’ de Autismeweek 2016 geopend met het 
jaarlijkse gezamenlijke Autismecongres. Met dit jaar als thema: Levensloopbegeleiding en Le-
vensterreinen, zoals sport en bewegen. 
 
Voor ieder mens is het belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij op verschillende levensterreinen: school, 
werk, wonen en vrije tijd (waaronder sport), relaties en ouder worden. Tijdens het Autisme Congres Noord komt de 
invulling van deze levensterreinen door mensen met ASS ruimschoots aan bod. Omdat de overheid hierin een belangrij-
ke speler is, betrekken wij gemeenten hier ook bij. Wat doen zij om mensen met autisme te betrekken bij de maat-
schappij? 

 

Programma 
Het programma start met lezingen van resp. Stephan Brandligt wethouder in Delft, over zijn ge-
meente die vorig jaar het stempel ‘Autismevriendelijke Gemeente’ heeft verdiend. Deze gemeente 
kan dus ook voor gemeenten in onze regio als voorbeeld (of uitdaging) dienen? 
Vervolgens spreekt Gijs Horvers, ervaringsdeskundige, die volledige acceptatie van autisme in de 
maatschappij als persoonlijke missie ziet. Een groot streven en zeker een interessant onderwerp! 
 

Na de lunch bent u welkom op één van de workshops en deellezingen uit het ruime aanbod dat 
per levensterrein geboden wordt. Kort gezegd: voor elk wat wils! 
 
Wij sluiten de dag af met de opmaat naar het thema van de Autismeweek: nl. Bewegen en sport! 
Wij hebben Paul Haarhuis, de bekende tennisser, die zelf vader is van een kind met autisme, be-
reid gevonden om  ons uit eigen ervaring te vertellen over sport voor mensen met autisme. 
 

Kinderprogramma: Voor leden van de NVA en Balans hebben wij voor kinderen met autisme en 
brusjes (4 – 12 jaar) een speciaal en gratis kinderprogramma met verschillende workshops, waar-
onder muziek en het kindercircus! Ook bieden wij individuele begeleiding voor uw kind en wordt 
er contact met u opgenomen om de begeleiding af te stemmen op uw kind. De ruimte is beperkt, 
dus meld uw kind zo snel mogelijk aan (zie onder)! 
 
Het aanbod, congreskosten en meer informatie over het congres vindt u via Autismecongres Noord - 2 april 
2016 . 
 
Vragen: Voor algemene vragen kunt u mailen naar vragencongresnoord@gmail.com.  

Voor vragen over en aanmelding voor de kinderopvang kunt u mailen naar kinderopvangnc@gmail.com.  
Aanmelden: Klik hier om uw tickets te bestellen via de ticketservice  
De ticketservice sluit op vrijdag 1 april om 18.00 uur. 
Er zijn nog kaarten!  
 
Aan de zaal kunnen ook kaarten worden gekocht als er nog plaats is, dit is wel op eigen risico! 
 
Rondom het programma stellen verschillende organisaties en instellingen die zich richten op de 
zorg voor mensen met ASS zich aan u voor. Zie hiervoor de volgende pagina. 
  

http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/activiteitenkalender-groningen-en-drenthe.aspx
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/activiteitenkalender-groningen-en-drenthe.aspx
mailto:vragencongresnoord@gmail.com
mailto:kinderopvangnc@gmail.com
https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/NL5692PP/language/nl
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1. Squease drukvest  
www.drukvest.nl   
robert@drukvest.nl 
 

2. Hogrefe Uitgevers 

www.hogrefe.nl 

simon.nak@hogrefe.nl 

 

3. Geef me de 5 Academie  

www.geefmede5academie.nl 

info@geefmede5academie.nl 

 

4. REIK zover je kunt   

www.reik.nl 

s.schoonhoven@reik.nl 

 

5. MEE Groningen 

www.meegroningen.nl 

k.kok@meegroningen.nl 

 

6. Nicolien Kuiper, ondersteunende begelei-

ding voor kinderen 

www.nicolienkuiper.nl 
info@nicolienkuiper.nl 
 

7. Stichting Lentis 

www.lentis.nl 

wj.degroot@lentis.nl 

 

8. JADOS (Stumass, Capito en IVA Wonen)  

www.jados.nl 
barbara.beuwer@jados.nl 
 

9. BaanPlus BV  

www.baanplus.nl 

info@baanplus.nl 

 

10. De Schakel-educatief  

www.ontwikkeljekind.nl 

contact@ontwikkeljekind.nl 

 

11. Scauting Talent  

www.scauting.nl / www.scautingtalent.nl 
info@scauting.nl / andre@scauting.nl 
 

12. Stam, arbeidsmarktspecialisten BV 

www.stambv.com 

hvisser@stambv.com 

 

13. AutiTravel/Buitenhof  

www.buitenhof.nl 
astrid@buitenhof.nl 

 

14. Rijschool van Buren 

www.rijschoolvanbuuren.nl 

info@rijschoolvanbuuren.nl 

 

15. Autisme Netwerk Friesland  

www.autismenetwerkfriesland.nl 
a.vanvliet@meefriesland.nl 
 

16. Assist Helpt  

www.assisthelpt.nl 

david@assisthelpt.nl 

 

17. Centrum De Mik, kenniscentrum autisme 

www.centrumdemik.nl 

info@centrumdemik.nl  

 

18. De Vitale Aanpak  

www.devitaleaanpak.nl 

info@devitaleaanpak.nl 

 

19. Amannij zorg voor jou 

www.amannij.nl   
amannij.berry@gmail.com 
 

20. Mentionem Zorgadviesbureau  

www.mentionem.nl 

janneke@mentionem.nl   
 

21. Stichting Zorg op Maat  

www.stichtingzorgopmaat.nl 
a.bosma@stichtingzorgopmaat.nl 
 

22. Boekhandel Daan Nijman  

www.daannijman.nl 
daan@daannijman.nl 
 

23. Steunpunt SO Fryslân  

www.steunpunt-sofryslan.nl 

f.schulting@steunpunt-sofryslan.nl 

 

24. Stichting Horison, Contactgericht spelen  

www.horison.nl  
ahulyahalici@gmail.com 
 

25. Stichting PiTi 

www.stichtingpiti.nl 
www.deontdekkingdrenthe.nl 
 

26. REA College, Locatie Gronin-

gen/Leeuwarden 

www.reacollegenederland.nl/  
lvelzen@pluryn.nl

Standhouders Autisme Congres Noord – 2 april 2016 

http://www.drukvest.nl/
mailto:robert@drukvest.nl
http://www.hogrefe.nl/
mailto:simon.nak@hogrefe.nl
http://www.geefmede5academie.nl/
mailto:info@geefmede5academie.nl
http://www.reik.nl/
mailto:s.schoonhoven@reik.nl
http://www.meegroningen.nl/
mailto:k.kok@meegroningen.nl
http://www.nicolienkuiper.nl/
mailto:info@nicolienkuiper.nl
http://www.lentis.nl/
mailto:wj.degroot@lentis.nl
http://www.jados.nl/
mailto:barbara.beuwer@jados.nl
http://www.baanplus.nl/
mailto:info@baanplus.nl
http://www.ontwikkeljekind.nl/
mailto:contact@ontwikkeljekind.nl
http://www.scauting.nl/
http://www.scautingtalent.nl/
mailto:info@scauting.nl
mailto:andre@scauting.nl
http://www.stambv.com/
mailto:hvisser@stambv.com
http://www.buitenhof.nl/
mailto:astrid@buitenhof.nl
http://www.rijschoolvanbuuren.nl/
mailto:info@rijschoolvanbuuren.nl
http://www.autismenetwerkfriesland.nl/
mailto:a.vanvliet@meefriesland.nl
http://www.assisthelpt.nl/
mailto:david@assisthelpt.nl
http://www.centrumdemik.nl/
mailto:info@centrumdemik.nl
http://www.devitaleaanpak.nl/
mailto:info@devitaleaanpak.nl
http://www.amannij.nl/
mailto:amannij.berry@gmail.com
http://www.mentionem.nl/
mailto:janneke@mentionem.nl
http://www.stichtingzorgopmaat.nl/
mailto:a.bosma@stichtingzorgopmaat.nl
http://www.daannijman.nl/
mailto:daan@daannijman.nl
http://www.steunpunt-sofryslan.nl/
mailto:f.schulting@steunpunt-sofryslan.nl
http://www.horison.nl/
mailto:ahulyahalici@gmail.com
http://www.stichtingpiti.nl/
http://www.deontdekkingdrenthe.nl/
http://www.reacollegenederland.nl/
mailto:lvelzen@pluryn.nl
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Diverse activiteiten in de regio voor sportieve ASS’ers 
In 2010 heeft de NVA regio Groningen/Drenthe de Hanzehogeschool Groningen benaderd met de 
vraag om een onderzoek uit te voeren naar de sportmogelijkheden voor jongeren met ASS in de 
provincie Groningen. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was toen: 

Er is geen overzicht van het sportaanbod voor mensen met ASS. Welke vereniging biedt welk 
sportaanbod? Heeft de vereniging kennis over ASS en is er begeleiding?   

 

I.s.m. de NVA en MEE heeft Het Huis voor de Sport Groningen daarom de afgelopen jaren diverse 
voorlichtingsavonden over sporten met ASS voor verenigingen gehouden.  Dit alles heeft intussen 
geleid tot veel initiatieven, waarvan wij de volgende hebben gevonden. 
 

 

Thema-avonden autisme 
 
Heeft u in uw sportgroep ook te maken met kinderen of 
volwassenen met een vorm van autisme? Daarmee be-
doelen we in dit geval de klassieke autist, het syndroom 
van Asperger, PDD-NOS of ADHD. Soms valt het op, 
soms wordt een sporter gewoon als lastig of storend 
ervaren in een groep en weet een trainer of begeleider 

niet waar het gedrag vandaan komt. Of belangrijker wat je kunt doen om bepaald gedrag te voor-
komen of verminderen. Feit is dat bij steeds meer mensen een stoornis in het autistisch spectrum 
vastgesteld wordt. In de meeste gevallen geen reden om niet mee te kunnen doen met reguliere 
sportgroepen, mits je hier als trainer of begeleider goed mee om weet te gaan. 
 
Tijdens deze thema-avond willen we u graag wat achtergrondinformatie geven over autisme en 
daarnaast praktische tips hoe u uw lessen aan kunt passen zodat iedereen gewoon mee kan spor-
ten. De avond wordt georganiseerd samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
regio noord en MEE Groningen. De avond wordt ingevuld samen met een ervaren trainer op het 
gebied van lesgeven aan mensen met autisme en een ervaringsdeskundige ouder. 
 
Onderwerpen die tijdens de thema-avond aan bod komen zijn: 
 
Waarom deze cursus? 
Wat houden de verschillende vormen van autisme in? 
Hoe kun je trainingen zo organiseren dat ze voor iedereen leuk en goed zijn om te volgen? 
Waar kan je vervolgadvies inwinnen als je in de praktijk toch nog weer tegen vragen aan loopt? 
 
Voor wie? 
De avond is bedoeld voor trainers en (toekomstige) lesgevers die te maken hebben met mensen 
met een vorm van autisme. 
 
Meer informatie? 
Op dit moment is er geen Thema avond autisme gepland. Bent u geïnteresseerd in deze thema-
bijeenkomst stuur ons een mail. Wij brengen u dan op de hoogte zodra deze weer wordt aange-
boden. 
  



 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Welkom bij Gehandicapten Sportclub  
Groningen 

Gehandicapten Sportclub Groningen, kortweg GSG be-
staat dit jaar 60 jaar! 
Wij bieden ruime sportmogelijkheden, o.a. voor kin-

deren met AD(H)D, PDD-NOS, autisme of kenmerken daarvan en aan mensen met een lichamelij-
ke en/of zintuiglijke handicap en/of chronische aandoening. Ook ouderen kunnen bij ons terecht 
of mensen die revalideren en een volgende stap maken in het revalidatieproces en rustig willen 
opbouwen. Je hoeft dus niet noodzakelijkerwijs een “handicap” te hebben. 
 
In 5 takken van sport kun je bij ons sporten: 

 badminton 

 boccia 

 rolstoeldansen 

 showdown 

 zwemmen (leszwemmen ABC diploma, recreatief, wedstrijd, snorkelen A BC,  aquajoggen 
voor senioren) 
 

GSG telt, verdeeld over alle sporten, gemiddeld 175 leden. Onder de knop “sporten” staan alle 
sporten op een rij met uitgebreide informatie. 
 
Belangstelling om te komen sporten of eerst eens een kennismakingsles volgen? Vul dan onder de 
knop “contact” het belangstellingsformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u 
op. Je kunt ook het aanmeldformulier gebruiken. 
 
Komt u ons versterken? 
GSG heeft geen mensen in loondienst. Een groep enthousiaste vrijwilligers houdt de vereniging 
draaiende. Iedereen levert om verschillende redenen zijn bijdrage, van ondersteuner, gediplo-
meerd instructeur tot bestuurslid. 
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor onze sporters en club? Het kan al met een inzet van 1 uur 
per week.  Ook als je niet precies weet wat je wilt of kunt doen, neem dan gerust contact met ons 
op. Samen kunnen we je wensen en de mogelijkheden bespreken. Onze vrijwilligers vinden het 
vooral leuk bij ons vinden en blijven daarom vaak langer dan ze dachten. 
  

Verdere informatie: Info Gehandicaptensport Groningen 

 

 

Sportwijzer Drenthe 

Sportactiviteiten, ook voor onze doelgroep!, door de hele provincie 
op een rij! Zie daarvoor:  
Sportwijzer Drenthe  

 
 
 
 

http://www.gsggroningen.nl/contact/belangstelling-in-g-s-g-groningen/
https://www.drenthe-beweegt.nl/sportdrenthe/sportwijzer?sporttype=0&doelgroep=7&gemeente=0&search=start
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Autivoetbal Glimmen 
 
Wij zijn op het idee gekomen, aangezien een 
dochter van een van de oprichters Pdd-nos 

heeft, en veel problemen ondervindt met het overzicht te bewaren op het voetbalveld. Er gebeurt 
te veel en dan komt er van voetballen niks meer terecht. Terwijl ze dit wel één van de mooiste 
dingen vindt die er bestaan. Dus moet ze blijven voetballen, alleen op een andere manier. 
Zo zullen er ongetwijfeld andere kinderen rondlopen met een aan autisme verwante stoornis, die 
door verschillende redenen niet kunnen of willen voetballen/sporten. Daarom hebben een aantal 
zeer enthousiaste mensen een Autiteam opgericht voor deze kinderen. 
  
Voor wie: alle kinderen met ASS, die, om wat voor reden dan ook, niet kunnen sporten binnen 
een gewoon team. Het is bestemd voor alle jongeren met ASS, die iets meer structuur en begelei-
ding nodig hebben binnen een teamsport. 
  
Hoe: wij laten deze kinderen onder goede en professionele begeleiding voetballen. 
Ook bieden we ze een veilige en rustige omgeving aan, waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich niet 
anders voor hoeven te doen dan ze zijn. Ze hoeven niet op hun tenen te lopen en kunnen zich vol-
ledig ontplooien. Ze kunnen met elkaar en van elkaar leren en samen fijn en gezellig voetballen. 
  
Wanneer 
Dag:  iedere vrijdag 
Tijd:  start om 16.30 uur voor de jongere kinderen; om 17.30 uur de iets oudere groep en om 

18.30 de oudere kinderen/jong volwassenen. 
Plaats:  VV Glimmen, Sportpark de Groenenberg aan de Markeweg 4 te Glimmen. 
  
Als je belangstelling hebt kan je eerst even komen kijken/praten. Je kan 3 proeflessen vrijblijvend 
meedoen om te kijken of het iets is. 
 
Verdere informatie: Autivoetbal Glimmen  
 

 

Autisport Leek organiseert sport voor kinderen met au-
tisme of soortelijke problemen. Stem op ons! 

 
Voor kinderen die nu letterlijk aan de kantlijn staan en 
niet  mee kunnen komen bij reguliere sportverenigingen en clubs.  
We richten ons op kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar zon-
der verstandelijke beperking in de regio Westerkwartier, Noordenveld 
en aangrenzende gemeenten. Ons eerste team zit meer dan vol en we 

hebben een wachtlijst.  
Met een financiële bijdrage van de ING, € 1000 tot € 5000 euro, kunnen wij meer kinderen in re-
gio Westerkwartier, Noordenveld en Oost Friesland laten sporten en een breder sportaanbod 
voor de kinderen organiseren.   
 

Helpt u ons mee door te stemmen:  

 Via de link stem op Autisport!  

 Postcode 9351 invullen 

 Er verschijnen 5 organisaties,   Kies Autisport Leek!! 
U mag met meerdere emailadressen stemmen. 

http://www.autiteamglimmen.nl/
https://www.ing.nl/hstw/stemnederlandvooruit/Home/Index
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Hockey voor mensen met een verstandelijke beperking 
en ASS in Groningen/Haren! 
 
Vanaf het jaar 2000 is er G-hockey gekomen op GHHC 'Groningen'.  
G-hockey is hockey voor mensen met een verstandelijke beperking en 
ASS! 
 

Iedere zaterdag, van 9.30 tot 10.30, staat er een grote groep enthousiastelingen op het veld (op 
dit moment 24 spelers en 12 begeleiders). Jong en oud, ervaren of minder ervaren hockeyers, bij 
ons is (bijna) iedereen welkom! 

  

Nadat we in de kring alle namen hebben geoefend, be-
ginnen we met een warming-up, gevolgd door oefenin-
gen met bal en stick en we sluiten af met onderlinge 
wedstrijdjes. Na de training drinken we met de hele 
groep een glaasje limonade en is er tijd voor spelers, 
ouders en begeleiders om na te kletsen. We trainen in 
twee groepen, G1 en G2. In G1 spelen de meer ervaren 
hockeyers. Om alle G-hockeyers goed te begeleiden 
tijdens de training staan er elke week twee hoofdtrai-

ners en gemiddeld acht vrijwilligers op het veld. Het doel is om elke speler lekker te laten bewe-
gen en te stimuleren beter te gaan hockeyen, waarbij plezier hebben het allerbelangrijkste is. 
 
Wil je een keertje meetrainen met deze enthousiaste groep, dan ben je van harte welkom! Heb je 
nog vragen over G-hockey bij GHHC 'Groningen'? Neem dan contact op met: 
Xandra Peletier, tel: 06-12501036 / e-mail: xandrapeletier@hotmail.com 
Inge de Graaf, tel: 06-10338261 / e-mail: ingedegraaf@online.nl 
  
 

LEREN IN BEWEGING  

biedt ondersteuning en begeleiding 
om sport voor mensen met een 
handicap vorm, inhoud en een ge-
zicht te geven. 

 
Mensen in hun kracht zetten, dat is wat mij motiveert. Het is prachtig om te zien hoe verstandelijk 
gehandicapten groeien door hen te stimuleren hun kwaliteiten te gebruiken en hun grenzen op te 
zoeken. 
 
Voor Gehandicaptensport Nederland en Special Olympics Nederland ben ik, Piet Jan Kuipers, be-
trokken bij verschillende activiteiten: Head of Delegation in respectievelijk Alaska, Ierland, Japan, 
Italië en China is daarvan de meest intensieve en leerzame functie geweest. 
 
Gehandicaptensport speelt een belangrijke rol in mijn leven. Al vanaf 1980 ben ik betrokken bij 
sport voor mensen met een  verstandelijke handicap. Dit brengt veel mooie ervaringen over de 
hele wereld met zich mee. 
 
Info:  www.lereninbeweging.nu  
 contact@lereninbeweging.nu  

mailto:xandrapeletier@hotmail.com
mailto:ingedegraaf@online.nl
http://www.lereninbeweging.nu/
mailto:contact@lereninbeweging.nu
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Andere activiteiten in de regio: 
 
 

Autismecafé Assen 
31 maart 2016 

 

Thema: Autisme en het jonge kind 
Autisme is geen zichtbare beperking. Ouders van kinderen met autisme maken zich al vaak vroeg 
zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld omdat het weinig contact maakt, niet tot 
spel komt of veel huilt. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind is het belangrijk 
dit te melden op het consultatiebureau. Als het nodig is, kan de arts van het consultatiebureau 
doorverwijzen voor verder onderzoek van je kind. Wat is de juiste weg? 
Het kan voor ouders vaak een hele zoektocht zijn om de juiste ondersteuning te vinden, de juiste 
keuzes te maken wanneer het gaat om geschikte opvang/onderwijs. Het gevoel het steeds weer 
te moeten uitleggen aan de omgeving, waar niet altijd evenveel begrip is. En de balans te kunnen 
bewaren in de energie die je nodig hebt voor je kind, maar ook voor de partner of eventueel an-
dere gezinsleden. 
  
Gastsprekers 
Gespreksleider Hanneke Kappen gaat in gesprek met Henk en Elma Kempe, ouders van Tim. Tim is 
5 jaar en heeft autismekenmerken. Ook zal Anja Talboom (voorheen Consulent Autisme bij MEE 
Drenthe) aansluiten. Anja werkt bij Interpsy als senior trainer Jasper training (training voor kind en 
ouders). Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen en om persoonlijke ervarin-
gen te delen. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit thema, bent u van harte welkom, ook wan-
neer u zelf geen jong kind hebt met autisme. ‘Ontmoeten’ staat centraal binnen het Autismecafé. 
  
Programma 
Je hoeft je niet aan te melden, de entree is gratis. Koffie of thee tijdens inloop en pauze is gratis. 
20.00 uur Start van de avond (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee) 
21.00 uur Pauze 
21.15 uur Vervolg thema 
22.00 - 22.30 uur Informeel samenzijn 
Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen 
 
De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.autismecafe.nl. Deze avond komt mede tot stand 
door subsidie van het Oranje Fonds. 

 
  

http://autismecafe.us9.list-manage.com/track/click?u=b3bb2eb4af8247e7a715a6ea2&id=0acacf22a9&e=909f5c097e


 
 
 
 
 
 

9 

 
 

Cursus “Inzicht in autisme”               
in Emmen en Haren op 17 en 18 maart 
 
 
De cursus: ” Inzicht in autisme” wordt gegeven 
door Frans Coolen. Deze cursus is met name be-

doeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen die het autisme heeft voor de 
persoon en diens omgeving, en hoe hier dan op een goede manier kan worden omgegaan.  
Doel van de cursus is dat we meer begrip kunnen opbrengen voor de problemen waar mensen 
met autisme mee te maken hebben.  
 
De cursus is voor professionals, hulpverleners, werkgevers, ergotherapeuten, logopedisten, (tand-)artsen, fysiothera-
peuten, diëtisten, leerkrachten, docenten, (ortho-)pedagogen, psychologen, kinderopvang, zorgboerderijen, Thomas-
huizen, verloskundigen, kraamverzorgsters, autorijschoolhouders, studenten, leerplichtambtenaren, medewerkers bij 
de gemeente afdeling WMO  etc. zeker de moeite waard om te volgen.  

 
Cursusleider Frans Coolen, van ‘In to Autisme’, is begonnen in het onderwijs en heeft daarna 25 
jaar bij jeugdzorg als teamleider van autismegroepen gewerkt.  
Data: 17 maart in Emmen 18 maart in Haren 
Informatie: en andere locaties waar de cursus ook aangeboden wordt vindt u 
op www.intoautisme.nl/cursussen 
Aanmelden voor deelname aan de cursus kan alleen via: www.intoautisme.nl/cursussen  
 
 
 

AGENDA 
17 maart – cursus ‘Inzicht in Autisme’ door Frans Coolen in Emmen 
18 maart - cursus ‘Inzicht in Autisme’ door Frans Coolen in Haren 
31 maart – Autismecafé Assen 
2 april – openingsdag Autismeweek 2016: Autismecongres Noord in Drachten 
 

2 t/m 9 april: Autismeweek 2016 met als thema: Autisme en Sport! 
 
4 april – inloopochtend AIC Gronngen 
13 april – inloopavond Auticafé Groningen 

 
Noteer alvast:  
23 mei – Autisme en de gemeente. AIC Groningen 

  
  

https://www.intoautisme.nl/
http://www.intoautisme.nl/cursussen
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Vaste activiteiten: 

 
 

Praten over autisme met iemand die je 
begrijpt  
 

 
Wil je eens praten over autisme met iemand die je begrijpt? 
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met daarin advies of informatie over autisme?  
Kom dan langs op onze inloopochtend.  
Wij, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van het AIC Groningen, staan je graag te woord!  
Eerstvolgende keer: maandag 4 april  2016 
 
Activiteit: Inloopochtend Autisme Infocentrum Groningen (van de NVA) 
Locatie:  kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95 9718TE Groningen 
Tijd:  elke eerste maandag van de maand van 9:30 – 11:30 uur 

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen 
  aic_groningen@live.nl 
 

 

Inloopavond voor mensen met ASS èn betrokkenen  

Je bent van harte welkom in ons Auticafé. 
 
 

 
Heb je iets met autisme? Dan ben je van harte welkom in ons Auticafé; een ontmoetingsplek voor 
mensen met een vorm van Autisme. 
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact of informatie en advies. 
Maar in het Auticafé staan de deuren ook open voor ouders of partners.  
Hier krijgt u de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, elkaar te inspireren. Daar-
naast zijn er ervaringsdeskundigen/vrijwilligers van het Autisme Infocentrum Groningen aanwezig, 
die u graag willen helpen met informatie of advies.   
Eerstvolgende keer: woensdagavond 13 april 2016 
 
Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen  
  aic_groningen@live.nl  
 

23 mei Groningen: Thema-avond Autisme en de gemeente (vooraankondiging) 
Wat kan een gezin of persoon waarbij autisme een rol speelt, verwachten van de gemeente op het 
gebied van hulp en ondersteuning en hoe kun je hier toegang tot krijgen?  
Dat is het thema van de volgende thema-avond van het Autisme Infocentrum Groningen. 
 
Meer informatie t.z.t. op www.facebook.com/aicgroningen en www.autisme.nl onder activiteiten-
kalender van de regio Groningen-Drenthe of in de volgende nieuwsflits. 

 

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
http://www.autisme.nl/


 
 
 
 
 
 

11 

 
 

  
                                                                                                                                                                                         

Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. De lotenkoper kan voor de 
NVA kiezen als goed doel. Wilt u ons ook ondersteunen en voor de NVA mee-
doen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                              

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen).  

 
 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke vra-
gen stellen over elk levensgebied en over elke levensfase. Bijvoorbeeld:                                                         

 Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Hoe kom ik erachter of dit zo is? 
 Ik zoek contact met andere mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
 Mijn partner heeft ASS, ik wil graag ervaringen uitwisselen met lotgenoten. 
 Ik zoek voor mijn kind met PDD-NOS een logeerboerderij. 
 Mijn puber met Asperger dreigt te ontsporen. Kan ik hierover eens praten? 
 Hoe kan ik omgaan met mijn kleinkind met ASS waar ik op pas?  

Of ……   
U vindt de Autismeknop van MEE Groningen: www.meegroningen.nl  

 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de re-
gio? Ga naar de website: www.autisme.nl. 
Klik op ‘Regio’.  Kies daarna Groningen/Drenthe. Klik daarna links: ‘Nieuws NVA Groningen en 
Drenthe’.  Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.  
 
Ontvangt u de Nieuwsflitsen onbedoeld meer dan één keer? Wilt u dit dan even doorgeven via 
nvagrondren@gmail.com? 
 
 
 

NVA Groningen-Drenthe heeft een nieuwe facebookpagina! Op de 
pagina staan nieuwtjes, interessante dingen over autisme uit de 
media en vind je alle informatie over de activiteiten van de NVA 
Groningen-Drenthe.  

 
Like de facebookpagina! www.facebook.com/nvagrodre   
 

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.meegroningen.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:nvagrondren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre

