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   Regionieuwsbrief Noord-Holland juni 2017 nr. 48 
Volgende keer ook uw activiteit, aanbod/vraag of oproep in de nieuwsbrief? Dan graag 

uw copy mailen naar de redactie nannie.kruissel@planet.nl. Aanmelding/afmelding 

(verander het onderwerp in 'uitschrijven') kunt u mailen naar 

nieuwsbrief.nva.nh@gmail.com. 

Volgt u ons via facebookpagina 'NVA Noord-Holland' en Twitter via @NVAnoordholland? 

 
datum activiteit plaats blz 

vr.ochtenden Inloopochtenden AIC’s (niet in schoolvakanties)   5 

6 juni Autismekring Amsterdam  2 

 Start NVA-gespreksgroep ouders ism MEE Purmerend  3 

10 juni Landelijke dag Mama Vita 'Veerkracht' Soesterberg  8 

14 juni Autismecafé Purmerend  3 

 Gespreksgroep partners van mensen met ass Kwadijk  3 

 'Iets drinken' Hilversum  7 

 Workshop Eerste Hulp bij leerproblemen Heiloo 10 

16 juni AIC Haarlem cursus Ervaren en verklaren Haarlem  6 

 Thema-ochtend Vrouwen en autisme Amsterdam  5 

 Avond-autismecafé Hoorn  7 

20 juni Autismecafé Zaanstad Zaandijk  7 

21 juni 'Iets drinken' Amsterdam  7 

22 juni Autismecafé Stede Broec thema-avond Bovenkarspel  7 

 Balansacademy Autisme Belevingscircuit De Bilt  4 

23 juni Balansacademy Je woordje klaar De Bilt  4 

28 juni Workshop Eerste Hulp bij leerproblemen Heiloo 10 

29 juni Thema-avond 'vrouwen met ass' Haarlem  5 

1 juli Autipicknick Castricum  3 

 AutiRoze COC Amsterdam  6 

3 juli Thema-avond Opvoeden, Reversiemethode…. Heemstede 10 

4 juli Autismekring Amsterdam  2 

7 juli Middag-autismecafé Hoorn  7 

12 juli Autismecafé Purmerend  3 

 'Iets drinken' Hilversum  7 

18 juli Autismecafé Zaanstad Zaandijk  7 

19 juli 'Iets drinken' Amsterdam  7 

21 juli Avond-autismecafé Hoorn  7 

22 juli  PAS-contactdag Haarlem Haarlem  8 

1 augustus Autismekring Amsterdam  2 

4 augustus Middag-autismecafé Hoorn  7 

5 augustus AutiRoze COC Amsterdam  6 

9 augustus Autismecafé Purmerend  3 

 'Iets drinken' Hilversum  7 

15 augustus Autismecafé Zaanstad Zaandijk  7 

16 augustus 'Iets drinken' Amsterdam  7 

18 augustus Avond-autismecafé Hoorn  7 

8 september Balansacademy Autisme Belevingscircuit De Bilt  4 

9 september Balansacademy Basistraining begrip voor ASS De Bilt  4 

19 september Thema-avond over PGB/ZIN Castricum  3 

26 september Jera thema-avond Heemstede 10 

29 september NVA-regiothemadag Autisme en gezin De Rijp  3 

 

mailto:nannie.kruissel@planet.nl
mailto:nieuwsbrief.nva.nh@gmail.com
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NVA-ACTIVITEITEN IN DE REGIO 

 

 

Kort verslag zorgkantoor Zilveren Kruis over hun bijdrage aan de 

NVA-themadag 18 mei over 'Autisme en verstandelijke beperking: wonen' 

Donderdag 18 mei hebben wij, als team klantadvies, onze dienstverlening kunnen 

presenteren op een themadag van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). 

Vanuit onze samenwerking met Nannie Kruissel, bestuurslid van de NVA, hebben wij 

onze medewerking verleend aan deze themadag over wonen.  

Het onderwerp van deze themadag: 

‘Woonvoorziening met passende, op autisten of mensen met een verstandelijke 

beperking, afgestemde begeleiding’. 

Het zorgaanbod voor deze specifieke groep is namelijk erg lastig te organiseren. Ouders 

zijn vaak al overbelast en thuis wonen is op de lange termijn niet meer mogelijk.  

Namens Zilveren Kruis Zorgkantoor en het team klantadvies heeft Regina van der Meij 

een mooie en vooral zinvolle presentatie kunnen geven over het wonen, de verschillen in 

Zorg in natura (ZIN) en Persoons Gebonden Budget (PGB) en de ondersteuning die wij 

als Zorgkantoor  kunnen bieden. Vanuit onze persoonlijke contacten hebben we twee van 

onze klanten bereid gevonden om hun eigen ervaringen in de zoektocht naar goede zorg 

voor hun kinderen en de ervaring met ons zorgkantoor te delen. Hiermee wilden we ook 

onderling contact tussen mantelzorgers en ouders stimuleren.  

 
Tussen de presentaties van de andere sprekers door (o.a. Stichting MEE, zorgkantoor 

VGZ) en in de pauzes was er gelegenheid om diverse kramen te bezoeken voor verdere 

informatie. Onze kraam werd goed bezocht! We hebben veel mensen kunnen helpen met 

advies op maat, passend bij hun eigen situatie. Ook kregen we heel goede reacties op de 

manier waarop wij er voor onze klanten zijn. Mensen voelden zich gehoord en gingen 

met een vertrouwd gevoel weer op pad. Waar nodig werd nog even 1 op 1 nagepraat.  

 
Vervolggesprekken voor een nieuwe themadag zijn al voorzichtig op gang! 

 

 

AutismeKring Amsterdam 6 juni, 4 juli en 1 augustus 19.30-22.00 uur 

Elke 1e dinsdag van de maand. Adres: Stadionplein 65, 1076 CJ Amsterdam. De hele 

avond vrije inloop, je mag ook later dan 19.30 uur komen. Einde meestal om 22.00 uur. 

Voor het eerst? Neem gerust een ouder of begeleider mee.  

Voor meer informatie zie: www.autismecafeamsterdam.nl. 

 

 

Een kleine impressie uit de 

presentatie; vragen over 

bijvoorbeeld de bekendheid 

van het zorgkantoor waarbij 

men een groen kaartje op kon 

steken voor ja, en een rode 

kaart voor nee. 

http://www.autismecafeamsterdam.nl/
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Autismecafé Purmerend 14 juni, 12 juli en 9 augustus 20.00-21.30 uur 

Elke 2e woensdag van de maand (i.s.m. Clup Purmerend). Een ontmoetingsavond voor 

mensen met autisme (of het vermoeden daarvan) en een normale/hoge intelligentie, 

vanaf 16 jaar. Adres: De Rusthoeve (recreatiezaal 1e etage), Populierenstraat 1, 1441 DP 

Purmerend. Entree/koffie/thee/fris gratis, aanmelden niet nodig. Als je het eng vindt om 

de eerste keer/keren alleen te komen: begeleider/familie etc. van harte welkom! 

Er is een activiteitenclub voor bezoekers van het café. 

Informatie via nannie.kruissel@planet.nl of 0299-657590. 

 

 

Auticafé Kennemerland 

In Auticafé Kennemerland worden bijeenkomsten georganiseerd door ouders voor ouders 

van kinderen met autisme. Ons doel is om ouders van kinderen met autisme in 

Kennemerland met elkaar in contact te brengen en informatie/ervaringen rondom 

autisme te delen.  

Thema-avonden: 

- 19 september 'PGB/ZIN' Carla Boon (Per Saldo) 

- 14 november 'Seksualiteit, homoseksualiteit en transgenders' Arthur Hofman 

  (therapeut) 

Autipicknick in de stadstuin van Autstekend op 1 juli 

Kijk op de website voor meer informatie en aanmelden.  

Locatie: Juliana van Stolbergschool, Juliana van Stolbergstraat 3, 1901 CE Castricum. 

Mailadres: info@auticafekennemerland.nl of zie www.auticafekennemerland.nl.  

 

 

NVA-partnergespreksgroep woensdag 14 juni Kwadijk 13.00-15.00 uur 

Het is fijn andere partners van mensen met 

(vermoedelijk) autisme te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen in een veilige 

omgeving. Deze gespreksgroep heeft als doel 

de partnerrelatie te bespreken en niet je rol 

als ouder. Dit zorgt ervoor dat ook partners 

zonder kinderen of kind-gerelateerde 

problematiek zich makkelijker kunnen 

aansluiten. Aanmelden/informatie Nannie 

Kruissel tel. 0299-657590 of email 

nannie.kruissel@planet.nl.  

 

 

 

Vooraankondiging: NVA-themadag over Autisme in de familie op vrijdag 29 

september in De Rijp 

Noteer het vast in uw agenda! Sprekers o.a. Margo Versteijne, zie  

www.margoversteijne.nl, en een echtpaar over autisme in hun relatie. 

 

 

NVA-gespreksgroep voor ‘Kinderen van mensen met autisme’  

Lotgenotencontact voor volwassenen met een autistische ouder. De bijeenkomsten in 

Alkmaar zijn er weer na de zomer en worden nog bekend gemaakt. Kijk voor 

bijeenkomsten in andere plaatsen (bv. 14 juni in Utrecht) op de website: 

www.kindvanauti.nl.  

 

 

Nieuwe NVA-oudergespreksgroep i.s.m. MEE in Purmerend start op 6 juni 

Deze groep wordt een gespreksgroep voor ouders van kinderen met verschillende 

beperkingen, dus niet alleen met autisme. 

mailto:nannie.kruissel@planet.nl
mailto:info@auticafekennemerland.nl
http://www.auticafekennemerland.nl/
mailto:nannie.kruissel@planet.nl
http://www.margoversteijne.nl/
http://www.kindvanauti.nl/
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Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start rond 19.30 uur.  

Na telefonische aanmelding via 06-28245627 (Danielle) krijgt u het adres. Aanmelding is 

verpicht in verband met de beperkte ruimte. 

 

 

 

 
 

Balansacademy: een selectie cursussen in De Bilt 

Locatie: Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, De Bilt. 

 

Autisme Belevingscircuit 22 juni en 8 september  

Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. 

Het doel van het circuit is om je de impact van autisme te laten ervaren en inzicht te 

krijgen in hoe je autismevriendelijker kan handelen. Het Circuit werkt als een eye-opener 

en realiseert in korte tijd inzichten in hoe autismevriendelijker te handelen.  

Tijd: 09.45-12.45 uur. Prijs € 47,50 leden: € 37,50. 

 

Basistraining begrip voor autisme: Het is niet altijd wat het lijkt 9 september 

Deze training is geschikt voor iedereen die met mensen met autisme te maken heeft. 

Denk aan professionals uit de zorg, leerkrachten, ouders, begeleiders in de kinderopvang 

en broertjes & zusjes. Mensen met autisme zijn ook welkom. Hierbij merken we wel op 

dat de opdrachten van het ABC overprikkelend kunnen werken. In deze training vergroot 

je uiteraard je basiskennis van autisme. Je leert dat autisme zich bij ieder persoon 

anders uit en dat het kan variëren met de leeftijd, de dag en zelfs het uur.  

 

Je woordje klaar 23 juni en 15 september 

Cursus voor ouders die sterker in hun schoenen willen staan tegen reacties en 

(voor)oordelen uit de omgeving.  

Het doel van deze cursus is ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis naar huis 

te laten gaan met een communicatieplan dat handvatten biedt voor gesprekken met de 

sociale omgeving over de beperking van hun kind. Waarbij ze zichzelf dusdanig stevig in 

hun schoenen voelen staan dat ze een (volgend) gesprek niet uit de weg gaan. 

Tijd: 09.30-17.00 uur. Prijs (ook voor leden): € 30,00.  

 

Let op: sommige cursussen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen als ouders, 

zorgprofessionals of leerkrachten en IB'ers. Kijk daarom eerst op de website om te 

beoordelen of de cursus bij uw situatie past: www.balansacademy.nl. Hier vindt u nog 

veel meer cursussen, ook in andere plaatsen in Nederland. U kunt voor meer informatie 

bellen naar tel. 030-2255050 of mailen naar info@balansacademy.nl.  

 

  

http://www.balansacademy.nl/
mailto:info@balansacademy.nl
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NVA-AUTISME INFORMATIE CENTRA (AIC’S) 
De vrijwilligers van een AIC bieden u een luisterend oor, delen ervaringen en zoeken sa-

men met u naar informatie of antwoord op uw vragen. De AIC's zijn onderdeel van de 

NVA. Meer informatie op de website van de NVA: http://www.autisme.nl/regio/noord-

holland/autisme-info-centra-(aic)-noord-holland.aspx. 

De AIC’s zijn gedurende de schoolvakanties gesloten.  

 

 

AIC AMSTERDAM (gebouw Trivium/MEE, Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB 

Amsterdam) 

Inloop: elke vrijdagochtend 9.30-12.00 uur  

Elke vrijdagochtend welkom, afspraak vooraf niet nodig. 

Het Autisme Info Centrum Amsterdam is een laagdrempelig ontmoetings- en 

informatiecentrum.U kunt er terecht voor een luisterend oor en voor informatie. 

De inloopochtenden zijn bedoeld voor mensen met autisme (of een vermoeden daarvan) 

en voor ouders, partners, grootouders, leerkrachten of andere betrokkenen.    

Het AIC beschikt over een flinke collectie boeken, folders enz. Ervaringsdeskundige 

vrijwilligers van het AIC nemen de tijd om mee te denken over uw vragen, ervaringen en 

zorgen. Openingstijden: elke vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur  (behalve tijdens de 

schoolvakanties).  

Met openbaar vervoer bereikbaar met tramlijnen 1 en 17 en metrolijn 50. 

 

Themaochtend op 16 juni: ‘Ik hoef niet meer degene te zijn die ik dacht dat ik 

moest zijn’. Onderzoek naar vrouwen met autisme in Amsterdam. 

Deze ochtend is bedoeld voor vrouwen met (een vermoeden van) autisme, hun naasten, 

partner, familie, hulpverleners en alle andere geïnteresseerden.  

Uit onderzoek is gebleken dat de diagnose autisme bij normaal begaafde vrouwen vaker 

wordt gemist dan bij mannen met dezelfde intelligentie. Ook blijkt dat vrouwen, mede 

daardoor, vaak pas op latere leeftijd een diagnose krijgen. Als gevolg komt ook de 

behandeling pas laat op gang. Hoe zit dat in Amsterdam? De ervaringen van vrouwen in 

het omgaan met hun autisme en het hulpverleningsaanbod staan centraal in het 

onderzoeksrapport van Els Borgesius, consultant en onderzoeker. 

Programma: 10:15 uur inloop, 10:30 uur  Presentatie onderzoek Els Borgesius en 

ervaringsverhaal Hetty Terwindt. Hierna is er volop gelegenheid om vragen te stellen en 

te discussiëren. 12:15 uur afsluiting van de bijeenkomst.                                                                                                                                                                    

Er is een tafel met boeken en informatiemateriaal. De koffie staat klaar. De toegang is 

gratis. Wel graag even aanmelden via aicamsterdam@hotmail.com.  

Zie voor actuele informatie: www.facebook.com/AICAmsterdam  

www.autisme-amsterdam.nl of www.autisme.nl.  

 

AIC HAARLEM (Oostvest 60, 2011 AK  Haarlem) 

Inloop: elke vrijdagochtend 9.30-12.00 uur 

Donderdag 29 juni thema-avond met Annelies Spek over 'Meisjes en Vrouwen 

met Autisme' 

Adres: Buurthuis Haarlem ZuidWest, Kamerlingh Onnesstraat 83, 2014 EK Haarlem 

De avond start om 19.30 met inloop vanaf 19.00 uur. Einde avond 21.45 uur. 

Toegang is gratis, na verplicht aanmelden op aichaarlem@hotmail.com. 

 

http://www.autisme.nl/regio/noord-holland/autisme-info-centra-(aic)-noord-holland.aspx
http://www.autisme.nl/regio/noord-holland/autisme-info-centra-(aic)-noord-holland.aspx
mailto:aicamsterdam@hotmail.com
http://www.facebook.com/AICAmsterdam
http://www.autisme-amsterdam.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:aichaarlem@hotmail.com
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AIC HILVERSUM (Youké-gebouw, Oude Torenstraat 3, 1211 BV Hilversum) 

Inloop: elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur 

Zoals gebruikelijk zijn wij de hele maand juli en augustus dicht. Dit jaar komt daar ook 

de eerste week van september bij omdat er dan nog schoolvakanties zijn. Vrijdag 8 

september is dus weer onze eerst vrijdagochtend. Wij wensen u allen een heerlijke 

zonnige zomer toe! 

vrijdag   9 juni  koffieochtend algemeen  partner-koffieochtend 

vrijdag 16 juni  vervolgcursus Frans Coolen (cursus is VOL) geen koffie ochtend!!! 

vrijdag 23 juni  partner-koffieochtend  

vrijdag 30 juni  koffie-ochtend algemeen   

Koffie en thee zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens deze ochtenden is er ook 

altijd gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.  

Voor vragen: aic.hetgooi@gmail.com  

AIC Hilversum op Facebook: www.facebook.com/AICHilversum. 

 

 

AIC HOOFDDORP (MEE-gebouw, Boekanierlaan 2, 2132 TA Hoofddorp) 

Inloop: elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vind je het bijvoorbeeld leuk om 

mensen die te maken hebben met autisme een luisterend oor te bieden tijdens onze 

inloop, informatie voor ze op te zoeken, thema-avonden te organiseren en dat te doen 

met andere enthousiaste vrijwilligers, dan is dit misschien wel iets voor jou.  

Neem dan contact met ons op via aichoofddorp@gmail.com. 

 

 

AIC PURMEREND (mobiel AIC, geen bezoekadres/-tijden) 

Telefonisch (0299-413274) of per mail (aic.purmerend@hotmail.com) te bereiken. Er kan 

dan een telefonische afspraak of een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de AIC-

vrijwilligers gemaakt worden. Het AIC heeft geen vaste locatie en is hierdoor zeer flexibel 

in te zetten. 

 

 

 

ACTIVITEITEN EN BERICHTEN VAN ANDERE ORGANISATIES 
(De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit) 

 

 

 
 

AutiRoze COC Amsterdam 1 juli en 5 augustus  

Voor mensen met Autisme binnen de LHBT+ gemeenschap. Vanaf maart 2017 zijn we 

gestart met het organiseren van ontmoetingsactiviteiten en werken aan het 

bespreekbaar en zichtbaar maken van autisme binnen de LHBT-gemeenschap. 

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair voor LHBT volwassenen (18 jaar en ouder) 

met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan zowel om mensen die een 

officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. De 

activiteiten zijn ingericht op mensen die zelfstandig kunnen functioneren. De eerste keer 

mag je een begeleider meenemen, maar liever niet steeds. 

Wanneer: Elke eerste zaterdag van de maand tussen 19-23.00 uur. Het COC Amsterdam 

zit in het dovenontmoetingscentrum Amsterdam (DOC) op de Stadhouderskade 89,  

1073 AV Amsterdam. Vragen kun je mailen naar AutiRoze@COCAmsterdam.nl.  

 

 

mailto:aic.hetgooi@gmail.com
http://www.facebook.com/AICHilversum
mailto:aichoofddorp@gmail.com
mailto:aic.purmerend@hotmail.com
mailto:AutiRoze@COCAmsterdam.nl
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Autismecafé Stede Broec  

Donderdag 22 juni thema-avond 'Vrije tijd en autisme' 

Gast: Margo Versteijne, gespreksleiding Jaël Elkerbout. 

Niet ingevulde tijd maakt kliertijd, leerden we over ons kind met ASS. Maar hoe vul je 

alle tijd in? En is dat dan ook echt nodig? Mag een kind met autisme zich vervelen? Wat 

vindt een kind met ASS leuk om te doen in zijn/haar vrije tijd? Welke hobby of welk 

tijdverdrijf sluit aan bij je kind met ASS? Kom en ontdek hoe andere ouders dit doen en 

hoor van Margo (http://www.margoversteijne.nl) wat de theorie hierover zegt!  

Locatie: Het Vereenigingsgebouw, Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel. 

Start avond om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur), einde om 22.30 uur. Toegang 

gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Voor meer informatie kunt u mailen naar 

stedebroec@autismecafe.nl. Zie ook: www.autismecafe.nl/stedebroec.  

 

 

Autismecafé Zaanstad 20 juni, 18 juli en 15 augustus 20.00-22.00 uur 

Iedere derde dinsdag van de maand van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Adres: Wijksteunpunt De Boed, Willem Dreeslaan 1, 1544 SB Zaandijk.  

Deze ‘auti-meeting’ zoals de bezoekers het zelf noemen, is opgezet door InP team 

Zaanstreek-Waterland. Het is voor mensen met autisme en een normale intelligentie 

vanaf 16 jaar. Afhankelijk van de aanwezigen bespreken we een thema, of doen we een 

spelletje. Entree/koffie/thee/fris gratis dankzij een financiële bijdrage van Praktijk GAAAN 

(Groot Amsterdams Autisme en ADHD Netwerk). Bel voor info naar tel. 06-30044109 of 

mail naar l.rollenberg@extenzo.nu.  

 

 

 

 
 

‘Iets Drinken’ Amsterdam en Hilversum 19.00-23.00 uur 

‘Iets Drinken’ is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde 

volwassenen met een vorm van autisme en wordt georganiseerd door enthousiaste 

vrijwilligers met een vorm van autisme in samenwerking met Stichting AsocialeKaart. 

Afwisselend wordt een pubquiz of spelletjesavond georganiseerd, waarna iets gedronken 

kan worden: kijk voor de agenda op http://ietsdrinken.nl/agenda of 

https://www.facebook.com/ietsdrinken.  

‘Iets Drinken’ Hilversum woensdagen 14 juni, 12 juli en 9 augustus 

Plaats: Café Dudok, Larenseweg 1A, Hilversum.   

‘Iets Drinken’ Amsterdam woensdagen 21 juni, 19 juli en 16 augustus 

Plaats NIEUWE LOCATIE: Café de Blauwe Pan, Westerstraat 200, Amsterdam 

 

 

Autismecafé Hoorn (vrijdagmiddag of -avond)  

Middag-Autismecafé Hoorn 15.00-17.00 uur: 7 juli en 4 augustus 

We komen elke eerste vrijdagmiddag van de maand bij elkaar, in muziekcafé Backstage 

aan het Koepoortsplein 3. Het doel is herkenning en erkenning, ontmoeting en 

verbinding. Eén van de deelnemers noemt het café een prima plek voor het oefenen van 

sociale vaardigheden.  

Avond-Autismecafé Hoorn vanaf 20.30 uur: 16 juni, 21 juli en 18 augustus  

Dit vindt plaats op de derde vrijdag van de maand om 20.30 uur in De Loft der Zotheid, 

in het centrum van Hoorn, Nieuwe Noord 12. De groep bestaat uit mensen van allerlei 

http://www.margoversteijne.nl/
mailto:stedebroec@autismecafe.nl
http://www.autismecafe.nl/stedebroec
mailto:l.rollenberg@extenzo.nu
http://ietsdrinken.nl/agenda
https://www.facebook.com/ietsdrinken
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verschillende leeftijden. Als je het te spannend vindt om alleen te komen kun je ervoor 

kiezen iemand die je kent en vertrouwt, mee te vragen.  

Er is zowel een geheime als een openbare Facebookgroep Aut and Proud. Voor 

lidmaatschap van beide groepen kunt u contact opnemen met Heleen Kramer 

(heleen@coachingnhn.nl), zie ook www.coachingnhn.nl voor actuele informatie. 

 

 

 
Landelijke dag Mama Vita "Veerkracht" zaterdag 10 juni 

In de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug mogen wij alle moeders wederom 

ontvangen met als thema “Veerkracht”. Het belooft ook dit jaar weer een gezellige en 

informatieve Landelijke Dag te worden met een zeer gevarieerd en veerkrachtig 

programma. Inloop vanaf 9.30 uur. Er is een ochtendprogramma van 10.00-12.30 uur 

met verschillende lezingen en na de lunchpauze een middagprogramma van 13.30-16.00 

uur met verschillende workshops en vraagsessies. 

De dag wordt feestelijk afgesloten met muziek en een hapje/drankje tot 17.00 uur. 

DJ Tim verzorgt een muziekale afsluiting met 70, 80 en jaren 90 muziek afgewisseld met 

moderne muziek. Laat je heerlijk verwennen met een stoelmassage door professionele 

masseurs die verdeeld over het terrein opgesteld staan.  

Waar: Konferentie Hotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS 

Soesterberg. 

Zorg dat je deze dag niet mist en meld je aan op onze website www.mamavita.nl.  

 

 
PAS-contactdagen Noord-Holland 22 juli Haarlem  

Gezellig en informeel contact met lotgenoten!  

-Gezamenlijk eten 's avonds op eigen kosten, kosten gemiddeld 12,50-25 euro pp. 

Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor de gastheren om inzicht te krijgen in 

het te verwachten bezoekersaantal (contactdag.alkmaar@pasnederland.nl). Hier kan je 

ook terecht mocht je nog vragen hebben aan de gastheren. 

Voor meer informatie zie ook www.pasnederland.nl. De PAS-contactdagen zijn bedoeld 

voor volwassen (18+) normaal of hoger begaafde personen met autisme. 

 

 

 

Zorgboerderij De vier jaargetijden: invalkrachten en vrijwilligers gezocht! 

Een kleinschalig initiatief voor het wonen en dagbesteding. De vier jaargetijden is HKZ 

gecertificeerd en AWBZ erkend, mogelijkheden Zorg In Natura en PGB. 

De lente, zomer, herfst en winter vormen de rode draad binnen de activiteiten in en 

rondom de boerderij. Er wordt gekeken naar het individu; wat heb jij nodig en hoe 

kunnen we dit samen met jou invullen? 

De boerderij ligt midden in het Noord Hollands landschap, Middelie, naast Volendam en is 

vrij staand. Spelend leren staat centraal. Door te kijken naar wie de jongeren wél zijn, in 

plaats van te kijken wat de jongeren niet kunnen, ontstaat er ruimte om te leren.  

  

mailto:heleen@coachingnhn.nl
http://www.coachingnhn.nl/
http://www.mamavita.nl/
mailto:contactdag.alkmaar@pasnederland.nl
http://www.pasnederland.nl/
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Per direct zijn wij op zoek naar een flexibele invalkracht met ervaring in de 

gehandicapten zorg 

Er zijn twee groepen op de boerderij, de Wilg en de 

Magnolia. De groepen zijn verticaal. Als het de wens is dan 

kan iedereen bij ons oud worden. Er is een vast betrokken 

team van gemiddeld 10 begeleiders, die vooral ervaren zijn in 

het begeleiden van jongeren met een stoornis in het autistisch 

spectrum, vaak in combinatie met een verstandelijke 

handicap. Ouders vervullen een belangrijke rol. 

Kern van de functie: Het uitvoeren van 24-uurs ondersteuning, begeleiding en zorg aan 

voornamelijk jongeren met een aangeboden of verworven verstandelijke beperking. De 

ondersteuning is gericht op het uitvoeren van respectvolle ADL zorg, praktische en 

ontwikkelingsgerichte dienstverlening en begeleiding bij het dagelijks functioneren van 

de bewoners, logees en overige deelnemers. De begeleiding bij de activiteiten is gericht 

op ontspanning, zinvolle tijdsbesteding en activering, passend binnen individuele 

leerdoelen en toekomstplannen van de bewoner. 

Je bent flexibel inzetbaar en werkt in wisselende diensten van maandag t/m zondag. Alle 

diensten werk je samen met een collega, alleen de slaapdiensten zal je zelfstandig 

werken. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 

Gehandicaptenzorg, afhankelijk van je ervaring en opleiding. 

  

Vrijwilligers gezocht! 

Wij zijn altijd op zoek naar actieve vrijwilligers die het team willen ondersteunen 

We zoeken mensen die mee willen gaan met uitjes, hulpen bij het koken, knutselen, 

wandelen en andere activiteiten willen ondernemen met de jongeren. 

Wil je een paar uurtjes per maand of 1 dag per week komen helpen, alle hulp is welkom. 

Wij bedienen een kwetsbare groep en vragen altijd een verklaring omtrent goed gedrang 

(VOG) en doen een selectieprocedure om te kijken of er een klik is tussen onze jongeren 

en de vrijwilliger. Je ontvangt een onkosten vergoeding. 

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 nog op zoek naar stagiaires!! 

  

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies, neem dan contact met ons op. 

Mail info@zorgboerderijde4jaargetijden.nl of bel 06- 53214432. 

Adres: Smalvenweg 1, 1472 BC Middelie. 

 

 

 

COMET-zelfbeeldtraining bij kinderen en jongeren met een autismespectrum-

stoornis tussen de 8-16 jaar bij Lucertis 

“Werken aan je zelfbeeld” Verbeteren van het zelfbeeld van kinderen en 

jongeren met autisme 

 

Heb je autisme en ben je tussen de 8 en 16 jaar? 

En denk je vaak negatief over jezelf? 

Doe dan nu mee met deze individuele zelfbeeldtraining! 

Bij volwassenen is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat deze 

training effect heeft. Ook bij kinderen en jongeren worden 

positieve resultaten gemeten in de eerste onderzoeken.  

Wij willen nu graag wetenschappelijk aantonen dat deze training ook werkt bij kinderen 

en jongeren met autisme en het zo mogelijk maken dat therapeuten in heel Nederland 

deze training kunnen gaan geven aan kinderen en jongeren met autisme. Het weten-

schappelijk onderzoek richt zich op kinderen en jongeren met autisme tussen de 8 en 16 

jaar met een IQ boven de 80.  

De trainingen gaan in september weer van start en kunnen plaatsvinden bij Lucertis in 

Purmerend, Zaandam of Velsen. 

 

  

mailto:info@zorgboerderijde4jaargetijden.nl
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Hoe kan ik me opgeven? 

Voor meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek en/of de training kunt u 

mailen of bellen naar: mkwakman@nh.lucertis.nl of tel. 088-3581414. 

 

 

Jera ThemaAvonden 

Op een Jera ThemaAvond bespreken we telkens één specifiek thema.  

Het begint met een (korte) introductie of presentatie over het thema, waarna vervolgens 

de gelegenheid bestaat om met elkaar in gesprek gaan. 

Dit is een mooi moment waarop ouders, verzorgers, grootouders, maar ook Jera collega’s 

of andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie of thee 

met iets lekkers. En waar jij als zelfstandige jezelf op een mooie manier kunt promoten. 

Voor meer informatie of wanneer je zelf een ThemaAvond zou willen vullen: mail naar 

info@jeraouderenkind.nl.  

 

ThemaAvond over Opvoeden, Reversiemethode & het Enneagram (Ismay Ko en 

Diana Steenbeek van Let’s Connect Coaching) maandag 3 juli 

De reversiemethode staat voor het terug draaien van de tijd. Jouw kind is jouw spiegel. 

Je krijgt een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop jouw kind reageert. Dit inzicht zorgt 

er voor dat jij, als opvoeder, je kind nog beter kan begeleiden of begrijpen. Het laat zien 

dat het niet alleen aan ons kind ligt, maar dat het de pijn is van het kind in onszelf. 

Het Enneagram leert ons dat er 9 verschillende manieren zijn waarop we ons voor de 

buitenwereld kunnen beschermen. Op deze avond gaan wij dieper in op hoe dit 

verdedigingsmechanisme nou precies werkt. Wil je ook naar deze ThemaAvond komen? 

Meld je dan aan via arjanne@jeraouderenkind.nl. Je bent van harte welkom! 

Op dinsdag 26 september en dinsdag 21 november wordt er ook een Jera 

ThemaAvond georganiseerd. 

Kosten: € 5 incl. koffie, thee en iets lekkers. Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 

uur. Leuk als je komt!! Het adres voor de Jera ThemaAvonden is: Zandvoortselaan 61, 

2106 CK Heemstede.  

 

NIEUW: Opleidingen en Workshops 

Vanaf dit jaar streeft Stichting Jera ernaar ook opleidingen en workshops ‘in huis te 

halen’. Dat zijn activiteiten waarvoor binnen onze gelederen belangstelling bestaat en die 

op een door ons te selecteren locatie plaatsvinden.  

‘Wordt aan gewerkt’ 

We zijn in contact met Nicole Hage van Gedachte-Kracht over het geven van een lezing 

of kleinschalige workshop over onderwerpen als: relatie tussen gedachten en gevoel; het 

effect van oordelen en labels (zoals wij-zij denken); geweldloze communicatie (o.a. 

feedback geven en kritiek ontvangen) etc.  

Binnenkort volgt meer informatie over inhoud en planning! 

 

Van onze Jera collega’s: Workshops 14 en 28 juni 

Op 14 en 28 juni aanstaande geeft Judith de Haan van Anders Leren een nieuwe 

Workshop Eerste Hulp Bij Leerproblemen.  

- Gaat het je aan het hart dat je kind langzamerhand het plezier in school verliest en zie  

  je het zelfvertrouwen van je kind afnemen? 

- Levert het oefenen met lezen of spelling thuis alleen maar strijd en frustratie op? 

- Wil je hier heel graag bij geholpen worden maar durf je dit niet hardop te zeggen of te 

  vragen? 

Dan is deze workshop echt iets voor jou! Tijd: 9.30-12.30 uur. Meer info of aanmelden? 

Ga naar http://www.anderslerenleren.nl/workshop-ehbl-moeders.    

 

 

 

 

 

mailto:mkwakman@nh.lucertis.nl
mailto:info@jeraouderenkind.nl
mailto:arjanne@jeraouderenkind.nl
http://www.anderslerenleren.nl/workshop-ehbl-moeders
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Het Nederlands Autisme Register (NAR) 

Dit is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is 

opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in 

samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 

Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd 

te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen 

over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en 

overeenkomsten tussen mensen met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het 

NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen 

met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren. 

 

In het register kunnen kinderen én volwassenen met autisme worden ingeschreven. De 

deelnemers worden gevolgd in de tijd, wat inhoudt dat ze ongeveer één keer per jaar 

een vragenlijst ontvangen. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. 

Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt 

en opgeslagen in een beveiligd systeem.  

Momenteel worden ouders/wettelijk vertegenwoordigers van met name mensen met 

autisme en een verstandelijke beperking uitgenodigd mee te doen en daarmee een 

bijdrage te leveren aan betere zorg en een goede kwaliteit van leven voor mensen met 

autisme en een verstandelijke beperking. 

www.nederlandsautismeregister.nl  

 

  

 

Hier uw oproep, activiteit, vraag/aanbod (bv. voor wonen, logeren) in de 

volgende gratis regionieuwsbrief met ruim 800 abonnee's? 

Mail uw bericht naar nannie.kruissel@planet.nl en uw bericht, eventueel met foto 

of afbeelding, wordt gratis geplaatst! 

http://www.nederlandsautismeregister.nl/
mailto:nannie.kruissel@planet.nl

