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                     2-9 april 2016 
 

START VAN DE AUTISMEWEEK  

 

 

NVA Blauwe Plons in Amersfoort zaterdag 2 april 

Op zaterdag 2 april werd wereldwijd de zwemdag voor autisme georganiseerd.  
Ook AIC Amersfoort plonsde mee. Zwembad Liendert opende haar deuren met 
alle plezier voor deelnemers aan het event. Groot en klein ging kopje-onder met 

de Plonsbadmuts. 
 

maandag 4 april   
Start Autinetwerk-café! 
Opening van het maandelijks 

Autinetwerk-café in de hal van 
Het Klokhuis. Daar was het die 

avond rustig, zodat onze 
bezoekers gezellig met elkaar 
iets konden drinken en 

ervaringen uitwisselen.     
Op iedere laatste vrijdag van de 

maand – m.u.v. de 
schoolvakanties - is er een informeel samenzijn voor mensen met autisme, 
familie, relaties en belangstellenden. 
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woensdag 6 april Film X&Y  
  

We vertoonden de film X&Y, een Britse dramafilm uit 
2014, geregisseerd door Morgan Matthews, met in de 

hoofdrollen Asa Butterfield, Rafe Spall en Sally Hawkins. 
Een intieme film over een licht autistische tiener, over 

uitdagingen en een bijzondere liefdesrelatie. Onze 
bezoekers hebben er zeer van genoten!  
 

We gaan vaker een filmavond organiseren!   

 
 
 

 
 

 
donderdag 7 april Thema-avond  ‘Re-integratie en werk’ 
AIC Amersfoort organiseerde samen met Werkmans Jobcoaching en Re-integratie 

de themabijeenkomst ‘Re-integratie en werk’. Aan de orde kwamen o.a. wat is 
autisme, Werkmans, de quotumregeling, de rol van 

inBeeldt en de banenmotor.  
Onze bezoekers kregen de gelegenheid vragen te 
stellen en te discussiëren. 

 
Het was een succesvolle avond, maar het aantal 

bezoekers was niet zo hoog als we verwacht hadden 
gezien het toch populaire thema. Uit de 

evaluatieformulieren hebben wij opgemaakt dat een 
aantal bezoekers meer aandacht zou willen voor 
‘’persoonlijke invulling’’ van dit thema. Wij zullen 

aan dit verzoek zeker gehoor geven in een volgende 
thema-avond.  

 
 
Het was een mooie en vooral intense Autismeweek 2016, waar wij, 

vrijwilligers van AIC Amersfoort, met plezier op terugkijken! Dank u 
allen voor uw belangstelling, deelname en enthousiasme! 
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