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Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
 

Wij zijn gesloten vanaf 

vrijdag 22 december 2017 tot maandag 8 januari 2018 
 

Belangrijke veranderingen 
 

Vanaf het nieuwe jaar zijn de inloopochtenden alleen nog op afspraak 
mogelijk. Tijdens de inloopochtenden staan vrijwilligers voor u klaar voor 
een persoonlijk gesprek, een luisterend oor, informatie en advies. U kunt 

een afspraak maken door een e-mail te sturen naar aicutrecht@nvaregio.nl.   

 
Om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben, bieden wij 1x in de 2 weken de 

mogelijkheid om op een vrijdagochtend de afspraak in te plannen. (afspraak plannen kan 
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tot woensdagavond, voor de eerstvolgende vrijdag). 

Zie hieronder de data van beschikbaarheid.  

 
12 januari inloopochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
26 januari inloopochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
23 februari inloopochtend: NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
9 maart inloopochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
23 maart inloopochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
6 april koffieochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
18 mei inloopochtend : NVA, Weltevreden 4a, De Bilt  9.30-11.30 uur 
 
 
Voor de recente informatie kunt u kijken op onze Facebook pagina. 

 

De week van autisme is  
31 maart t/m 7 april 2018 

 
Thema: Luisteren naar autisme 

 
 
 

hou onze nieuwsbrief en facebook in de gaten voor activiteiten. 
 

 

Activiteiten in de buurt 
 

  

 

Autiroze Utrecht 

 

AutiRoze is er voor mensen met autisme. Zij 
organiseren regelmatig ontmoetingsactiviteiten 
en werken aan het bespreekbaar en zichtbaar 
maken van autisme. De activiteiten hebben een 
informeel karakter en zijn gericht op ontmoeten, 
gezelligheid en ruimte voor een goed gesprek. 
Daarnaast organiseren zij zo nu en dan ook 
uitjes.  

13 januari Autisme nieuwjaarsborrel 
20 januari compensatie evenement 
10 februari transgenderavond 
17 februari netwerkborrel 
 
Informatie: www.cocmiddennederland.nl 
Silo, Herenstraat 34 in Utrecht. 

 

Autismesoos De Wilg 

 

Herstelgroep vrouwen 
met autisme 

In mei is Lister gestart met een 
herstelgroep voor vrouwen met autisme! 
De groep is 1x in de 2 weken op 
dinsdagmiddag van 15.00 – 16.30 
uur, Adres:De Kempenaerpark 2, 
Nieuwegein. Alle vrouwen met autisme of 
een vermoeden van autisme zijn welkom 
om mee te doen! 
 
Herstelgroep In een herstelgroep kun je 
vrijuit delen wat je hebt meegemaakt en 
waar je naartoe wil in het leven. Iedereen 
in de groep heeft bepaalde 
overeenkomsten en kwetsbaarheden, en 
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Elke 2e en 4e vrijdag van de maand een besloten 
avond waar mensen met een diagnose ( of een 
sterk vermoeden hiervan)  in het autistisch 
spectrum elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Kosten 3,50 
Mecklenburglaan 3-5 3581 Nv Utrecht  
 
Informatie: www.autismesoosutrecht.nl 

  

 

daardoor kun je herkenning vinden bij 
elkaar. Het is een plek waar je jezelf mag 
zijn en waar je kan praten over wat je 
bezighoudt. Je steunt elkaar en leert 
nieuwe mensen kennen.  

 
Informatie: LinseyWijburg@lister.nl.  

  

 

 

Vacature 
 

 

De vrijwilligers van AIC Utrecht bieden een luisterend oor, informatie en denken mee in het algemeen. In 
brede zin willen we eraan bijdragen dat mensen met autisme, of hun omgeving, de juiste informatie 
vinden. We streven ernaar dat mensen met autisme kunnen meedoen in de maatschappij en dat de 
omgeving hen beter begrijpt. 
  
Naast inloopochtenden en koffie-ochtenden en -avonden organiseert AIC Utrecht thema-avonden om te 
informeren omtrent allerlei aspecten waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen. Op dit moment 
hebben wij in ons team plaats voor: 
  
• Coordinator / Ervaringsdeskundige 
• Vrijwilligers / Ervaringsdeskundigen 
  
We hebben een leuk team en het is vanzelfsprekend dat je goed kunt samenwerken.  
Ons AIC is onderdeel van de NVA, die ook deskundigheidsbevordering aanbiedt. Daarom is het nodig dat 
je lid bent of wilt worden van de NVA.  
  
Reacties kunt u per e-mail sturen naar: aicutrecht@nvaregio.nl.  Voor meer informatie over het AIC en de 
NVA zie: www.autisme.nl 

 

AIC in de regio 
 

AIC Amersfoort 
Inloopmogelijkheid: 
Iedere 2e donderdag van de maand (m.u.v. schoolvakanties): inloopochtend, van 10.00-12.00 uur.  
Adres: het gebouw van AB Het Spectrum, Radonweg 4, 3812 RL Amersfoort.  
De inloopochtenden zijn alleen op afspraak. U kunt een mail sturen naar: aic_amersfoort@live.nl. 
  
Iedere maand: koffieochtend of -avond, (m.u.v. schoolvakanties). Kijk voor adressen en data in de 
activiteitenkalender Utrecht / Agenda AIC Amersfoort. 
 
AIC Amersfoort 
AIC Amersfoort zoekt vrijwilligers!  
Voor informatie en aanmelding kunt u een mail sturen aan aic_amersfoort@live.nl. 
Nieuwsbrief ontvangen? Mail naar aic_amersfoort@live.nl. 
Adres: AB Het Spectrum, Radonweg 4, 3812 RL Amersfoort 
 
AIC Woerden 
Persoonlijke gesprekken  
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Vanwege teruglopende belangstelling zijn de inloopochtenden vervangen door persoonlijke gesprekken 
op verzoek. Hebt u vragen, zoekt u informatie, wilt u een luisterend oor? Stuur een mail 
naaraicwoerden@hotmail.nl. Vermeld daarin uw naam en telefoonnummer en dan bellen zij u zo spoedig 
mogelijk om een afspraak te maken. AIC Woerden is ook te vinden 
op http://autismewoerden.nl/organisaties/aic-woerden. Hier kunt u zich tevens aanmelden voor de 
maandelijkse nieuwsbrief. 
Adres: Rembrandtlaan 2 (gebouw Welzijn Woerden) 3443 EG Woerden 

 

 

tijdens de vakantie kunt u ons emailen: aicutrecht@nvaregio.nl 
onze vrijwilligers proberen u z.s.m. te beantwoorden 
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Our mailing address is: 
aicutrecht@nvaregio.nl 
 
Want to change how you receive these emails? 
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