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In Gelderland worden regelmatig koffieochtenden, inloopavonden of sozen georganiseerd; hiervan hebben we een 

overzicht gemaakt. Als er een activiteit ontbreekt, kunt u dit doorgeven aan de redactie, dan wordt de activiteit 

toegevoegd. In het overzicht worden alleen niet-commerciële activiteiten opgenomen. 
 

Wat Door Waar Wanneer Voor Informatie 

NVA 

Inloopochtenden 

 

AIC Arnhem 

 

Het Oolgaardthuis, 

Klingelbeekseweg 19, 

Arnhem 

2de en 4de woens-

dagochtend v.d. 

maand, 9 tot 12 uur, 

m.u.v. de vakantie. 

Iedereen die 

informatie en advies 

over autisme zoekt 

Inloop is gratis, aanmelden is niet 

nodig, AIC Arnhem. 
Niet in de vakantie. 

Autisme 

informatie-avond 

(ASS café) 

NVA Sonnewijser, Jacob 

Cremerstraat 2, Tiel 

Woensdag 

halverwege de 

maand, van 19:30 tot 

22 uur 

Ouders die een kind 

hebben met autisme 

aanmelden kan via yharte@hetnet.nl 

of telefoon: 0488-484388 

eigen bijdrage van € 1,- 

 
 

Niet-NVA 

ARNHEM 

Aspergercafé Krekelautisme

coaching 

Zyp25, 

Zijpendaalseweg 25, 

Arnhem 

Laatste vrijdag van de 

maand; inloop vanaf 

19 uur 

Mensen met autisme 

en een 

bovengemiddelde 

intelligentie 

Bijdrage: €5,- (incl. consumpties)  

Info: www.aspergercafe.nl 

Auticafé Krekelautisme-

coaching 

Zyp25,  

Zijpendaalseweg 25, 

Arnhem 

3
de

 woensdag v.d. 

maand van 20 tot 

22:30 uur. Inloop 

vanaf 19.30 uur 

Volwassenen met 

autisme 

€ 5,- incl. consumpties, aanmelden 

niet nodig; info: zie verderop in deze 

nieuwsbrief, krekelautismecoaching 

of 026-3252163; agenda: auticafé 

Auti-

jongerencafé 

Krekelautisme-

coaching 

House of Billiards, 

Jansplaats 24-2, 

Arnhem 

Laatste dinsdag van 

de maand, van 19.30 

tot 21.30 uur 

Jongeren van 16-35 

jaar 

Entree gratis, consumpties voor 

eigen rekening 
www.autijongerencafe.nl 
Poolen én kaarten 

Autivrouwen-

café 

Autivrouwen-

café 

Zyp25, 

Zypendaalseweg 25, 

Arnhem 

1
ste

 woensdag van de 

maand; inloop vanaf 

19:30 uur 

Vrouwen met 

autisme 

7 juni: ASS en motoriek; meer info 

verderop in de nieuwsbrief.  

Info: www.autivrouwencafe.nl 

(Bord) 

spellenavond 

Krekelautisme-

coaching 

Zyp25, 

Zijpendaalseweg 25, 

Arnhem  

2
de

 vrijdag van de 

maand, 19:30 tot 

22:30 uur 

Mensen met en 

zonder ASS 

Entree gratis, consumpties €1,-, 

www.krekelautismecoaching.nl 

Soos Autisoos A26 Zyp 25, 

Zypendaalseweg 25, 

 Arnhem 

1
ste

 vrijdag van de 

maand, van 20 tot 22 

uur 

Volwassenen vanaf 

18 jaar met autisme 

en normaal- tot 

hoogfunctionerend 

Aanmelden niet nodig, entree gratis, 

consumptie € 1,- 

http://autisoosa26.blogspot.nl/ 

DIEREN 

Auticafé Dieren Auticafé 

Dieren 

Inloophuis,  

Ericaplein 1, Dieren 

2e en 4e vrijdag van 

de maand, van 19:30 

tot 22 uur 

Iedereen met een 

vorm van ASS 

Toegang €1,- incl koffie/thee.; 

 Info en aanmelden: 

auticafe.dieren@gmail.com  of 

 06 55 85 46 78 (tussen 15.00 en 

18.00 uur) 

DOETICHEM 

Autisme en 

gesprek 

Rondom 

Autisme 

’t Brewinc, IJsselkade 

13, Doetinchem (de 

bibliotheek) 

Laatste woensdag 

v.d. maand v. 9:30 tot 

12 uur (m.u.v. 

vakanties) 

Iedereen die met 

autisme te maken 

heeft 

De ochtenden zijn gratis,aanmelden 

is niet nodig.  

Niet in de vakanties 

 

Vaste activiteiten in de regio 

NVA Gelderland, Angeline Van Hoef 

Nieuwe locatie 

Nieuw in deze agenda 

Let op de openingstijden! 

mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
mailto:aic.gp.arnhem@gmail.com
mailto:yharte@hetnet.nl
http://www.aspergercafe.nl/
http://www.krekelautismecoaching.nl/
http://auticafe.blogspot.nl/p/over-auticafe.html
http://www.autijongerencafe.nl/
http://www.autivrouwencafe.nl/
http://www.krekelautismecoaching.nl/
http://autisoosa26.blogspot.nl/
mailto:auticafe.dieren@gmail.com
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RAS-café Rondom 

Autisme 

De Gruitpoort, 

Hofstraat 2, 

Doetinchem 

2e donderdag van de 

maand vanaf 19:30 uur 

(m.u.v. juli en 

augustus) 

Mensen met autisme 

(natuurlijk mag je 

iemand meenemen) 

Poolen, pubquiz. Gratis toegang, 

drankjes voor eigen rekening.  

Zie: RAS-café 

 

  

Wat Door Waar Wanneer Voor Informatie 

EDE 

Auti-jongerencafé SAG Ede, 

MEE Veluwe 

e.a. 

Buurthuis  

De Meerpaal, 

Industrielaan 1, 

Ede 

(Bijna elke) 4
de

 vrijdag 

van de maand, van 20 

- 22 uur, check de 

data via de website! 

Normaal- tot hoog-

begaafde jong-

volwassenen (18 - 

30 jaar) met ASS 

Meer info: ede@meeveluwe.nl of 

buurthuisdemeerpaalede.nl (Scrol 

omlaag naar 'avond') 

Toegang is gratis 

Inloop voor 

jongeren 

Welstede 

Ede 

Buurtcentrum 

Veldhuizen, 

Katenhorst 16, 

Ede 

Donderdag (m.u.v. 

vakantie) van 19 tot 

20:30 uur 

Normaal of hoog-

begaafde jongeren 

met ASS of ver-

wante stoornissen 

Inloop kost € 1,- per keer, 

Eline Romkes, telefoon: 0318-

641616 of e-mail: Welstede Ede 

NIJMEGEN 

Gespreksgroep 

vrouwen met ASS 

en 40 jaar en 

ouder
 

PAS Museum Het 

Valkhof,  

Kelfkensbos 59, 

Nijmegen 

1
ste

 zaterdag van de 

maand van 11 tot 

13:30 uur 

Vrouwen met ASS 

en 40 jaar en ouder 

Toegang museumcafé gratis; 

consumpties voor eigen rekening; 

aanmelding: 

moniquevdhark@gmail.com 

VEENENDAAL 

Contactgroep 

Autisme en gezin 

Autentiek Fluiterstraat 26, 

Veenendaal 

3
de

 vrijdag van de 

maand, 10 tot 11:30 

uur, inloop vanaf 9:30. 

Mensen met ASS in 

hun omgeving 

Kosten: bijdrage voor consumpties;  

Aanmelding via: heleen@autentiek.nl 

WYCHEN 

SOOSASS voor 

jongeren van 12-

17 jaar 

Intensio Café de Teersdijk, 

Graafseweg 985, 

Wijchen 

1
ste

 zaterdag van de 

maand van 14 tot 17 

uur 

Jongeren met een 

normale tot hoge 

intelligentie 

Kosten € 7,50, incl. 2 consumpties;  

Ingrid Teulings, 06-28618317 of  

e-mail: Intensio, website: Intensio 

ZEVENAAR 

Autismecafé Autismecafé 

De Liemers 

Caleidoz,  

De Hooge Bongert 

3, Zevenaar 

1
e
 vrijdag van de 

maand. Inloop vanaf 

19:30 uur 

Volwassenen vanaf 

25 jaar met ASS,  

normaal tot hoog 

functionerend 

 Aanmelden niet nodig, entree € 3,50 

incl. 1 drankje. Meer info: 

autismecafedeliemers.blogspot.nl  

ZUTPHEN 

Netwerkborrel Iets Drinken Café Camelot, 

Groenmarkt 34, 

Zutphen 

4
e
 woensdag van de 

maand van 19:15 tot 

23 uur 

Normaal- tot hoog-

begaafde (jong-) 

volwassenen met 

een vorm van ASS 

Gerda en Patrick heten je welkom, 

aanmelden is niet nodig. 

Drankjes voor eigen rekening 

www.ietsdrinken.nl/ 

 

Extra aanvulling op bovenstaande gegevens 

Autistensoos Connect Barneveld   Gert van Dijk, telefoon: 0342-411502 

Autistensoos Freedom Ermelo 
Elke zaterdag van 10:30 

tot 13:30 uur 
 Loes Brons, telefoon: 06-10122077 

Autistensoos DAC Phoenix Nijmegen   E-mail: m.arts@ribw-nr.nl 

Koffie-ochtend 

RIBW-AVV, 

Waterstraat 86, 

Velp 

2e en 4e zaterdag van 

de maand van 11 tot 13 

uur 

volwassenen met 

autisme 

Aanmelden bij Mary van Baal, 026-

3655172, e-mail: m.vanbaal@ribwavv.nl en 

cc naar i.makkink@ribwavv.nl 

Nieuw in deze agenda 

http://www.rondomautisme.nl/lotgenotencontact/ras-cafe/
mailto:ede@meeveluwe.nl?subject=Auti-jongerencafé%20Ede
http://www.buurthuisdemeerpaalede.nl/activiteiten/vrijdag/
mailto:eromkes@welstede.nl
mailto:moniquevdhark@gmail.com
mailto:heleen@autentiek.nl
mailto:info@intensio.nl
http://www.intensio.nl/
http://www.autismecafedeliemers.blogspot.nl/
http://www.ietsdrinken.nl/
mailto:m.arts@ribw-nr.nl
mailto:m.vanbaal@ribwavv.nl
mailto:i.makkink@ribwavv.nl
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Wooninitiatief voor jongeren met ASS  

in Beneden-Leeuwen 

 

Als je kind, wegens psychiatrische en gedragsproblemen, niet langer thuis kan 

wonen, moet je als ouders op zoek naar een passend alternatief. Maar wat als 

blijkt dat het reguliere zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag van je 

kind of niet dichtbij huis is. Dat overkwam ons en besloot het heft in eigen hand te 

nemen en zelf een wooninitiatief, dichtbij huis, op te gaan zetten. Om deze droom 

te kunnen realiseren ben ik op zoek naar ouders met dezelfde droom. 

 

Aanleiding is de problematiek van onze zoon.  'Hij heeft de diagnose ADHD, MCDD en Gilles de 

la Tourette. Jarenlang hebben wij getracht om onze zoon binnen ons gezin te houden. Helaas 

hebben we eind 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk is en zijn wij op zoek 

gegaan naar een passende woongroep voor hem. Tijdens deze zoektocht kwamen we erachter 

dat er in de regio geen passend zorgaanbod voorhanden is.  

Als teamleider bij Prisma heb ik meerdere wooninitiatieven zien ontstaan. Een gesprek met 

een collega, over de (on)mogelijkheden van dergelijke projecten, wakkerde het enthousiasme 

nog wat aan. 'Wat zou het mooi zijn om een woongroep te kunnen opzetten voor jongeren 

met normale intelligentie maar met een psychiatrische diagnose, zoals ASS of andere DSM 5 

diagnoses, waar beschermd wonen met 24 uur begeleiding noodzakelijk is. Een eigen plek, 

dichtbij huis, waar zij zich veilig voelen en gelukkig zijn.  

Waar ze zichzelf kunnen zijn, maar ook kunnen  

ontwikkelen.  Het PvA is er, de medewerking van  

zorgaanbieders met ervaring in begeleiding van  

wooninitiatieven (Prisma) en met specifieke expertise  

van de doelgroep (Karakter) is er, nu is het zaak om  

ouders te vinden. Mensen die zich samen met mij  

willen inzetten om dit wooninitiatief van de grond te  

krijgen. 

 

Meer informatie over het plan: 

per mail: jacky@wifinn.nl 

website: www.wifinn.nl  

 

mailto:jacky@wifinn.nl?subject=Wooninitiatief%20WIFINN
http://www.wifinn.nl/
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Autisme + Atletiek in Nijmegen 
 

Bij Nijmegen Atletiek traint er sinds februari een nieuwe groep voor kinderen en jongeren van 

8 tot 18 jaar die behoefte hebben aan meer structuur en begeleiding. Met en naast elkaar 

lekker bewegen in de buitenlucht!  

We hebben ervaren trainers, en passen de trainingen zo goed mogelijk aan op wat jij nodig 

hebt. We trainen iedere maandagavond van 17:30 tot 18:30, de rustigste avond op de 

atletiekbaan.  

Wil je liever alleen hardlopen? Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren voor de start van 

een Autisme+ Loopgroep. Mocht je hier interesse in hebben, laat dit dan vooral weten.  

Wil je meer weten? Of vrijblijvend 4 gratis proeftrainingen komen volgen?  

Neem contact op met Anne van Suijdam via anne@nijmegenatletiek.nl of bel 06-28277108. 

Voor meer informatie, bezoek ook eens de volgende links: 

http://social-arnhemnijmegen.unieksporten.nl/....  

https://www.nijmegenatletiek.nl/.../Autisme-groep/ 

http://social-arnhemnijmegen.unieksporten.nl/ 

 

Start Mindfulness training in Arnhem 
 

Woensdag 12 juli start er een Mindfulness training speciaal voor mensen met autisme. 

Deze training wordt verzorgd door ZHOO.NL op de Zijpendaalseweg 25 in 

Arnhem. Mindfulness helpt om minder te piekeren en om meer rust te ervaren. Deze 

mindfulness training is speciaal aangepast voor mensen met autisme. Zo wordt er o.a. 

rekening gehouden met taalgebruik en wijze van informatieverwerking.  

De data van deze training zijn op woensdagen: 12, 19, 26 juli, 2, 9, 16, 23, 30 aug.  

Tijd: 20.15-21.30 uur.  

De kosten voor deze training zijn € 239,00 inclusief BTW. 

Kijk voor meer info op www.zhoo.nl.  

Voor aanmelden en vragen kunt u mailen naar info@zhoo.nl 

 
 

 

mailto:anne@nijmegenatletiek.nl?subject=Autisme%20en%20atletiek
http://social-arnhemnijmegen.unieksporten.nl/news/algemeen/atletiek-voor-wie-lekker-wil-sporten-maar-daarbij-wel-extra-structuur-nodig-heeft-15400
https://www.nijmegenatletiek.nl/pages/257/Autisme-groep/
http://social-arnhemnijmegen.unieksporten.nl/
http://zhoo.nl/autisme/training-mindfulness-bij-autisme-wageningen
mailto:info@zhoo.nl?subject=Mindfulness%20training
http://zhoo.nl/
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auticafe.dieren@gmail.com 

mailto:auticafe.dieren@gmail.com?subject=Auticafé%20Dieren
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Autivrouwencafé: Autisme en motoriek 

 

Woensdag 7 juni wordt in Zyp25, Zijpendaalseweg 25 in Arnhem, het Autivrouwencafé 

gehouden. Vrouwen met autisme hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen. 

 

Themagesprek 

Woensdag 7 juni is het thema: Autisme en motoriek. 

Een groot aantal mensen met autisme heeft een bepaalde motorische onhandigheid. Dat kan 

zich zowel uiten in de fijne als in de grove motoriek of in beiden. Voorbeelden zijn o.a.: 

onhandig zijn, houterig bewegen, moeite hebben met schoenveters vastmaken of moeite 

hebben met schrijven.  

Door zintuigelijke overprikkeling kan ook de proprioceptie (zelfwaarneming) in je lichaam die 

informatie geeft over de stand houding en beweging van je lichaam, overprikkeld raken. 

Daardoor ontstaan er problemen met de feedback de informatie op basis waarvan we onze 

manier van bewegen kunnen bijstellen. 

Hoe is dit bij jou, waar heb jij problemen mee?  

Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom. 

 

Elke eerste woensdag van de maand 

Het Autivrouwencafé wordt elke eerste woensdag  

van de maand gehouden. Iedere maand zal er een  

ander thema besproken worden. Om 19.30 uur  

gaat het café open. Het themagesprek is van 20.00  

uur tot 21.00 uur. Tot 21.30 is er gelegenheid om  

na te praten. 

 

Informatie 

Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten zijn  

5 euro per avond. Dat is inclusief consumpties.  

 

Meer informatie: www.autivrouwencafe.nl   

file:///D:/aa%20redactie%20middelpunt/NB%2004%202017/www.autivrouwencafe.nl
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Wat helpt mij op het voortgezet onderwijs? 
 

Uit reacties van leerlingen, ouders, lesgevers op het voortgezet onderwijs blijkt dat er bij de 

individuele begeleiding op scholen al stappen zijn gezet in het kader van passend onderwijs. 

In de klas blijft deze ontwikkeling door verschillende omstandigheden achter. Als coördinator 

van een ondersteuningsteam onderzoek ik of een ondersteuningsapp helpend kan zijn voor 

leerlingen die bij ons op school komen of al zijn. 
 

Graag zou ik hierover de mening willen horen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

en/of hun ouders, die al naar het regulier voortgezet onderwijs gaan of daar dit jaar gaan 

starten. 

Op de app (of een kleine tablet) is een link met de persoonlijke ondersteuner, staan de 

afspraken over extra toetstijd, time-out, handleiding voor een toets, blikagenda, plattegrond 

van de school, bij wie kan ik terecht als…, etc.  
 

Hoe zou deze digitale ondersteuning er uit moeten zien? 
 

Alle tips en ideeën zijn welkom: saskiariv@hotmail.com  

mailto:saskiariv@hotmail.com
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RAS-Café: 13 april 2017  

Dé ontmoetingsplek voor mensen met autisme  
 
 

Activiteit: Grote Zomer Pubquiz 

De Pubquiz is een favoriet onderdeel van ons RAS-Café. 

Voor alle liefhebbers houden we deze donderdagavond een extra 

lange Pubquiz, met een echte quizmaster. 

Introducés zijn van harte welkom. 

 

Wat is het RAS-Café? 

Het RAS-Café (RondomAutismeSpectrum-Café) staat voor een gezellig samenzijn met als doel 

nieuwe mensen ontmoeten d.m.v. gesprekken en activiteiten, informatie uitwisselen, problemen 

bespreken of gezellig een praatje maken of een spelletje doen. De avond begint met een inloop 

vanaf 19.30 uur. Je wordt ontvangen door de vrijwilligers van het RAS-Café waarna we altijd rond 

20.00 uur met een pubquiz beginnen. 

 

Informatie 

Het RAS-Café bevindt zich elke 2e donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) in het 

sfeervolle en rustige kunstcafé van de Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem.  

Inloop vanaf 19.30 uur, start pubquiz rond 20.00 uur, einde 23.00 uur.  

Voor mensen met autisme, normaal tot hoogbegaafd, vanaf  

16 jaar. Je mag gerust iemand meenemen.  

Entree voor het RAS-café is gratis, drankjes voor eigen rekening.  

Hapjesbuffet voor iedereen! 

Aanmelden via het formulier op onze website of mailen naar 

aanmelden@rondomautisme.nl o.v.v. Pubquiz en het aantal personen. 

 

Het RAS-Café is een initiatief van RondomAutisme  

http://www.rondomautisme.nl/lotgenotencontact/ras-cafe/
mailto:aanmelden@rondomautisme.nl
http://www.rondomautisme.nl/lotgenotencontact/ras-cafe/
http://www.rondomautisme.nl/
http://www.rondomautisme.nl
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Life, Animated   
Opgroeien met autisme én Disney 

 

 

RondomAutisme vertoont op 14 juni 2017 i.s.m. de  

Gruitpoort de hartverwarmende documentaire ‘Life, Animated’. Na de film geeft GZ psycholoog 

Marianne Brijan deskundige uitleg over opgroeien met autisme tijdens de adolescentie.  

Indrukwekkende film 

‘Life, Animated’ is het wonderlijke verhaal van Owen Suskind, een  

levendig, Amerikaans jongetje dat op 3-jarige leeftijd opeens  

ophield met praten en in zijn eigen wereld verdween.  

Autisme, luidt de uiteindelijke diagnose, en de specialisten  

voorspellen dat hij waarschijnlijk nooit meer zal praten. Dat lijkt  

jarenlang ook te kloppen, totdat Owen, dankzij de door hem zo  

geliefde Disney films, plotseling uit zijn schulp kruipt en vanuit het  

niets in volzinnen begint te praten. 

Met indrukwekkende beelden uit het familiearchief en een serie  

animaties, gebaseerd op Owens eigen tekeningen uit zijn jeugd.  

Autismedeskundige vertelt 

GZ psycholoog Marianne Brijan heeft zich gespecialiseerd in de autismehulpverlening en heeft 

jarenlang deelgenomen aan het Autisme Team Gelderland. Daarnaast is zij werkzaam geweest 

binnen de geestelijke gezondheidszorg en het voortgezet onderwijs. Momenteel is zij werkzaam 

als zelfstandig orthopedagoog/GZ-psycholoog. 

Na afloop van de film vertelt Marianne Brijan over opgroeien met autisme tijdens de adolescentie 

en is er ruimte om vragen te stellen. 

Informatie 

Wanneer: woensdag 14 juni 2017, aanvang film om 19.30 uur 

Locatie: De Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem. 

Prijs: € 8,00 

 

Kaarten bestellen via http://www.gruitpoort.nl of aan de kassa van de Gruitpoort 

Vaste bezoekers van het RAS-Café kunnen kaarten á €4,00 reserveren via 

aanmelden@rondomautisme.nl  

 

 

http://www.gruitpoort.nl/
mailto:aanmelden@rondomautisme.nl
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Autismevriendelijke voorstelling 

The Lego Batman Movie 

 

LingeFilm organiseert op zondag 18 juni 2017 om 11 uur een speciale 

voorstelling voor autistische kinderen en hun ouders of verzorgers. 

Batman is het liefst alleen in zijn Batcave, maar nu moet hij Gotham City uit de handen van 

de sluwe Joker zien te redden. Hij zal met anderen, waaronder zijn geadopteerde zoon, 

moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. 

Taal: Nederlandstalige  

Prijs: € 6 per kind en per volwassene  

Plaats: De Pluk, Rijksstraatweg 64-103, Geldermalsen 

   Gebruik voor uw GPS het adres: Meersteeg 1, Geldermalsen 

E-ticket: www.lingefilm.nl 

Meer informatie via Ineke Kalisvaart: ineke@lingefilm.nl  

 

 

 

AUTISMEVRIENDELIJK? 

LingeFilm wil kinderen met autisme en hun familie een aangename voorstelling bieden. De 
vrijwilligers zijn geïnformeerd over autisme. We laten het licht in de zaal gedimd branden 
tijdens de voorstelling. Het geluid zal zachter staan dan normaal. Daarnaast is er begrip als 
bezoekers (bijvoorbeeld) tijdelijk de zaal verlaten tijdens de voorstelling. LingeFilm staat 
open voor overleg over andere aanpassingen. 
Broertjes, zusjes en kinderen zonder autisme die om andere redenen baat hebben bij deze 
aanpassingen, zijn ook van harte welkom 

 

http://www.lingefilm.nl/
mailto:ineke@lingefilm.nl
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Aspergercafé 26 mei met Menno van Beekum.  

Het onderwerp is: "Autisme bestaat niet" 
 

Menno zal in zijn inleiding uiteenzetten wat er dubieus is aan de verbinding tussen autisme en 

stoornis en hoe problematisch de gedragsdiagnose autisme is. Na de pauze is er gelegenheid voor 

discussie over zijn visie. 

 

Over de spreker: 

Menno van Beekum (1955), in 2012 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (PDD-

NOS), studeerde ooit Nederlandse taal- en letterkunde. Werkte vele jaren als toneelspeler, bij 

diverse gezelschappen. In de vorige eeuw ook als literair schrijver actief: publiceerde een 

verhalenbundel en een roman. Is tegenwoordig vooral buschauffeur en incidenteel nog wel film- 

of televisieacteur. 

Maakte in 2016 samen met Suzanne Boomsma en Lotte van Leengoed de talking head-film 

Autisme is een tekst, deconstructie van autisme door een autist. 

 

Themagesprek 

Aspergercafé is een informele denktank over het fenomeen autisme en de maatschappelijke 

implicaties die dat met zich meebrengt.  

Uitgaande van een spreker of een thema is er een discussie over een autismegerelateerd 

onderwerp. 

Aspergercafé is alleen toegankelijk voor mensen met autisme en een bovengemiddelde 

intelligentie. 

 

Laatste vrijdag van de maand 

Het Aspergercafé is elke laatste vrijdag van de maand, in juli en augustus is er geen café. 

Inloop: 19:00-19:30 uur 

Inleiding/discussie: 19:30- 21:00 uur 

Informeel samenzijn mogelijk: 21.00-22.00 uur 

 

Informatie 

Adres: Zijpendaalseweg 25, 6814CC Arnhem 

Aanmelding vooraf bij info@krekelautismecoaching.nl 

Eigen bijdrage: € 5,- inclusief consumpties. Cliënten KrekelAutismeCoaching gratis. 

Contactpersoon: Sandra Krekel 026 325 2163 of sandra@krekelautismecoaching.nl 

 

https://autismeiseentekst.wordpress.com/
mailto:sandra@krekelautismecoaching.nl?subject=Aspergercafé%2026%20mei
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De NVA regio Gelderland wil de leden in de regio op de hoogte houden van ontwikkelingen in Gelderland en 

het aanbod waar de leden in geïnteresseerd zijn. Heeft u vermeldenswaardige ideeën of tips, laat het de 

redactie weten. 

 

Aanleveren kopij 

Lever uw bericht altijd aan als Word-document. Geef in uw bericht tenminste informatie over ‘wie, wat, waar, 

wanneer’ en eventuele deelnamekosten. De redactie heeft altijd het recht over plaatsing te beslissen; 

aangeleverde berichten kunnen zowel op het regionale deel van de NVA-website, in ‘Engagement met 

Autisme’ als in ‘het Middelpunt’ geplaatst worden, een en ander ter beoordeling van de redactie. Berichten 

kunnen ook geplaatst worden op de website van PAS Nederland. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan 

dient u dat vooraf door te geven aan de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden teksten 

te weigeren, in te korten of aan te passen, hierover wordt niet gecommuniceerd. 

 

Het Middelpunt komt aan het begin van elke maand uit (behalve in augustus). De kopij voor het volgende 

nummer kan tot uiterlijk 20 juni worden ingeleverd bij de redactie. Teksten die na de 20e binnenkomen, 

zullen in de uitgave van de volgende maand opgenomen worden. E-mail: redactie 

 

Advertentiebeleid 

Als voor bijeenkomsten, lezingen, cursussen, etc. meer entree wordt gevraagd dan nodig is om de kosten te 

dekken, dan worden deze als commercieel beschouwd en vallen ze onder het advertentiebeleid. Dit geldt ook 

voor diensten waarover winst wordt gemaakt. Bij twijfel wordt een beslissing genomen door het bestuur. In 

een advertentie mogen maximaal 150 woorden worden opgenomen. De kosten bedragen € 10,00; hiervoor 

wordt een factuur gestuurd. Advertenties worden maximaal twee maal per jaar geplaatst; er worden 

maximaal vier advertenties per uitgave van het Middelpunt opgenomen. Advertenties worden in de standaard 

advertentievorm gezet; dit om advertenties voor onze leden herkenbaar te maken. Het is mogelijk een logo of 

foto bij de advertentie te plaatsen. 

Plaatsing van advertenties in het Middelpunt is mogelijk als er een duidelijke relatie is met het doel van de 

NVA. De aangeboden diensten en producten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Het 

Middelpunt en de NVA. Verder gelden de voorwaarden, zoals omschreven bij ‘aanleveren kopij’. 

NVA Regio Gelderland 

Regio Gelderland  

 

Redactie het Middelpunt 

Angeline Van Hoef 

E-mail: gelderlandredactienva@gmail.com 

 

Twitter: @nvagld 

Facebook: NVA regio Gelderland via 

https://www.facebook.com/aic.arnhem/ 

http://www.autisme.nl/
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
http://www.autisme.nl/regio/gelderland.aspx
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
https://www.facebook.com/aic.arnhem/
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Het Middelpunt ontvangen? 

Als uw E-mailadres bekend is bij de ledenadministratie van de NVA, ontvangt u automatisch het Middelpunt 

digitaal. Als dit nog niet het geval is, kunt u uw E-mailadres bij de ledenadministratie bekend maken 

(leden@autisme.nl). Wilt u in uw E-mail uw naam en adres en/of uw ledennummer vermelden, anders kunnen 

de gegevens niet worden verwerkt. Als uw E-mailadres wijzigt, kunt u dat ook doorgeven aan de 

ledenadministratie. Wilt u het Middelpunt niet meer ontvangen, dan kunt u de ledenadministratie vragen uw 

E-mailadres uit het bestand te verwijderen. 

 

 
NVA Regio Gelderland 

 

Bestuursleden 

Ilja de Vries Voorzitter, contactpersoon AIC coördinator.aicarnhem@gmail.com; 06-18533267 

Vacature Secretaris  gelderland@autisme.nl 

Aleida Dijkman Penningmeester 
Heleen Lamers Algemeen bestuurslid  

Angeline Van Hoef Algemeen bestuurslid  gelderlandredactienva@gmail.com 
Marri-Anne Vrij Algemeen bestuurslid 

 

Autisme Informatie Centrum Arnhem  

Website  www.autisme.nl 

e-mail  aic.gp.arnhem@gmail.com 
 
Contactpersonen 

Als u een van de contactpersonen belt is het goed te weten dat u: 

 een ervaringsdeskundige aan de lijn krijgt en geen professionele hulpverlener; 
 een luisterend oor vindt en ervaringen kan uitwisselen; 

 adviezen kan krijgen, maar geen praktische materiële hulp;  
 de contactpersoon thuis in zijn/haar eigen gezinsleven belt en het telefoontje niet altijd gelegen komt; in 

overleg kan er op een ander tijdstip opnieuw gebeld of teruggebeld worden; 

 na 21.00 uur niet meer kunt bellen (tenzij anders vermeld). 
 

Oudercontactpersonen 

Anita Jongen (Nijmegen) a_jongen@hotmail.com 024-3560796 

Nanja Egberts  nanja.egberts@zonnet.nl 0341-559966 

Geesje Smit (tot 15.00 uur bereikbaar) gjskoopman@gmail.com 034-5577243 
Yvonne Harte (Kesteren) yharte@hetnet.nl 0488-484388 

Miriam (Ermelo)  miriam@swissmail.org 06-10723141  
 

Partnercontactpersonen 

Maria Idsardi (Apeldoorn) partner.autismegelderland@gmail.com 055-5336604 
Marry Stigter  marrystigter@hotmail.com 

 

 

mailto:%20leden@autisme.nl
mailto:coördinator.aicarnhem@gmail.com
mailto:gelderland@autisme.nl
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
http://www.autisme.nl/regio/gelderland/autisme-info-centra-(aic)-gelderland.aspx
mailto:aic.gp.arnhem@gmail.com
mailto:a_jongen@hotmail.com
mailto:nanja.egberts@zonnet.nl
mailto:gjskoopman@gmail.com
mailto:yharte@hetnet.nl
mailto:miriam@swissmail.org
mailto:partner.autismegelderland@gmail.com
mailto:marrystigter@hotmail.com

