
   

   
 

  

 

 
 

 

 
 

AGENDA  
 

Mei 2017 

11 mei  Inloopochtend van 9:30 tot 12:00 uur 

12 mei  Kei Auti Netwerk Kook avond: voor deelname graag opgeven 

18 mei  Koffie-avond van 19:30 – 21:00 uur 

26 mei  Kei Auti Netwerk van 19:00 tot 21:00 uur 
 

 

Wat is een inloopochtend? 
Tijdens de inloopochtenden staan vrijwilligers voor u klaar voor een persoonlijk gesprek. 

Waar:   AB Het spectrum 
  Radonweg 24 in Amersfoort 
  Trap op dan naar rechts, einde van de gang rechts 
Wanneer: Iedere 2e donderdag van de maand 
Tijd:  9:30 – 12:00 uur 
 

Wat is een koffie-ochtend/-avond? 

De koffie-ochtend/-avond wordt georganiseerd met de bedoeling om u in contact te 

brengen met lotgenoten, dus voor mensen met autisme, hun partners, familieleden e.a. 

betrokkenen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u uw ervaringen, vragen 

en tips met elkaar en met de vrijwilligers van het AIC uitwisselen. 

 

Koffie-ochtend 

Waar:   AB Het spectrum 
  Radonweg 24 in Amersfoort 
  Trap op dan naar rechts, einde van de gang rechts 
Wanneer: 1x in de 2 maanden. Zie agenda NVA regio Utrecht in deze nieuwsbrief 
Tijd:  10:00 – 12:00 uur 
 

Koffie-avond 

Waar:   Wijkcentrum Het Klokhuis 
  Weberstraat 2 in Amersfoort 
  In de zaal: de Punt 
Wanneer: 1x in de 2 maanden. Zie agenda NVA regio Utrecht in deze nieuwsbrief 
Tijd:  19:30 – 21:00  uur 
 

 
N.B. Tijdens schoolvakanties is AIC Amersfoort gesloten. Dit geldt voor alle activiteiten.  

 

 

 

 
 

Informatie of onze nieuwsbrief ontvangen: stuur een mail aan AIC_Amersfoort@live.nl 

 

                       Volg ons op Facebook en like onze pagina! 

 

A M E R S F O O R T 

https://www.facebook.com/AICAmersfoort/


   

 

 
Wat is het Kei-Auti Netwerk 

Het is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme en wordt 2x in de maand op een 

vrijdag georganiseerd door Kwintes en AIC Amersfoort samen. De activiteiten van Kei-

Auti Netwerk gaan tijdens de vakanties gewoon door. 

 

Kookavond 

Iedere 2e vrijdag van de maand wordt samen gekookt en gegeten. Deze avond begint 

om 17:00 uur met koken en vanaf 18:00 uur wordt er gegeten. Aanmelden is verplicht 

en kan via mail: kei.auti.netwerk@gmail.com. Meer informatie vind u via de FB-pagina: 

https://nl-nl.facebook.com/AutismeAmersfoort. 

 

Spelletjes- en praat avond 

Iedere 4e vrijdag van de maand is spelletjes- en praatavond van KAN en is van 19:00 tot 

21:00 uur. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. 

 

Waar:   Wijkhuis de Driekhoek 
  Woestijgerweg 3 in Amersfoort 
Wanneer: 2x in de maand op een vrijdag.  
Tijd:  19:00 tot  21:00 UUR. Maar als er koken is zijn er andere tijden. Check voor de tijden 

en het aanmelden de FB-pagina. 
 
Locatie en routebeschrijving  
 

Inloop- en koffie ochtenden zijn in AB Het Spectrum 

Radonweg 24, 3812RL Amersfoort 

 

Er is parkeerruimte genoeg. Bus 74 van Connexxion stopt op de Heliumweg bij de 

Kryptonweg. U volgt de Kryptonweg, u volgt de bocht naar rechts, dan bent u op de Ra 

 

 

Koffie avonden zijn in Het Klokhuis 

Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort 

 

Vrij parkeren kan in de omgeving. Neem vanaf Centraal Station Amersfoort buslijn 8 van 

Syntus richting Schuilenburg. Deze bus stopt op de Ringweg Randenbroek vlak bij de 

Weberstraat. Uitstappen halte Euterpeplein. Het is ongeveer 2 minuten lopen vanaf 

bushalte Euterpeplein naar het Klokhuis.  

 

 

KAN-avonden zijn in Wijkhuis De Driehoek 

Woestijgerweg 3, 3817 SB Amersfoort (Leusderkwartier).  

 

De locatie is met de bus bereikbaar via lijn 8, uitstappen bij halte Everard Meysterweg.  

 

 

 

Handige links 

NVA Website: Autisme.nl 

Autismefonds van de NVA:  Autismefonds.nl 

Autismeshop van de NVA:  Autismeshop.com 

FB-pagina AIC Amersfoort: https://nl-nl.facebook.com/AICAmersfoort 

FB-pagina KAN: https://nl-nl.facebook.com/AutismeAmersfoort 
 

  

 

Informatie of onze nieuwsbrief ontvangen: stuur een mail aan AIC_Amersfoort@live.nl 

 

                       Volg ons op Facebook en like onze pagina! 
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