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   Regionieuwsbrief Noord-Holland februari 2018 nr. 51 
Volgende keer ook uw activiteit, aanbod/vraag of oproep in de nieuwsbrief? Mail uw copy 

naar 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)   4 

2 februari Middag-autismecafé Hoorn  9 

 Workshop Jera Ouder en Kind Heemstede  6 

3 februari AutiRoze COC Amsterdam  7 

6 februari Thema-avond Autisme&Voedselproblematiek Castricum  2 

 Autismekring Amsterdam  2 

13 februari Oudercontactgroep Autisme Amstelveen  6 

 Thema-avond Hoe blijf ik in balans? Amstelveen  6 

14 februari Autismecafé Purmerend  2 

 Iets Drinken Hilversum  8 

15 februari Thema-avond Autismecafé Stede Broec Bovenkarspel  8 

16 februari AIC Hilversum filmochtend Life, animated Hilversum  5 

 Avond-Autismecafé Hoorn  9 

18 februari Thema-avond Emoties kind Heemstede  6 

20 februari Autismecafé Zaanstad Zaandijk  8 

21 februari Kinderen van mensen met autisme Alkmaar  3 

 Oudercontactgroep Autisme Haarlemmermeer  6 

 Iets Drinken Amsterdam  8 

2 maart Middag-Autismecafé Hoorn  9 

3 maart  PAS-contactdag Alkmaar  9 

 AutiRoze COC Amsterdam  7 

6 maart Autismekring Amsterdam  2 

 Kinderen van mensen met autisme Soest  3 

14 maart Autismecafé Purmerend  2 

 Iets Drinken Hilversum  8 

16 maart Avond-Autismecafé Hoorn  9 

20 maart Autismecafé Zaanstad Zaandijk  8 

21 maart Iets Drinken Amsterdam  8 

23 maart Workshop Jera Ouder en Kind Heemstede  7 

31/3-7/4 Autismeweek Nederland  3 

3 april Autismekring Amsterdam  2 

6 april Middag-Autismecafé Hoorn  9 

7 april AutiRoze COC Amsterdam  7 

11 april Autismecafé Purmerend  2 

 Iets Drinken Hilversum  8 

17 april Autismecafé Zaanstad Zaandijk  8 

18 april Iets Drinken Amsterdam  8 

20 april Avond-Autismecafé Hoorn  9 

 Workshop Jera Ouder en Kind Heemstede  7 

25 mei Workshop Jera Ouder en Kind Heemstede  7 

5 juni Thema-avond Autisme&Puberbrein Castricum   2 

9 juni PAS-contactdag Haarlem  9 

14 juni NVA-themadag Angst voor de (tand)arts De Rijp  2 

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

 

 

AutismeKring Amsterdam 6 februari, 6 maart en 3 april 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. 

 

 

Autismecafé Purmerend 14 februari, 14 maart en 11 april 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 Tien Gemeenten, in de kantine naast het restaurant op de 

begane grond, Hoornselaan 11, 1442 AA 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! 

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-avond: 

- 6 februari Autisme & Voedselproblematiek (sensorische 

informatieverwerking) spreker Ria Penders (Orthomoleculair diëtist)  
- 5 juni Autisme & Puberbrein/inzicht in ASS, spreker Cecile Blansjaar 

(gedragskundige/orthopedagoog). 

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-themadag 'Autisme & verstandelijke beperking: Angst voor 

de (tand)arts' op donderdag 14 juni in De Rijp 
(hotel De Rijper Eilanden) 10.00-16.00 uur 
Hoe kun je iemand met autisme en een verstandelijke beperking goed voorbereiden op 

een bezoek aan de (tand)arts, behandeling of ziekenhuisopname? Hoe kunnen ouders, 

begeleiders en behandelaars samenwerken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen?  

Yvette Dijkxhoorn, docent Orthopedagogiek Universiteit Leiden, is één van de sprekers. 

Tandarts Jan Elhorst van de werkgroep Autismevriendelijke Tandheelkunde levert ook 

een bijdrage aan deze themadag. Het definitieve programma wordt nog bekend gemaakt. 

Een plaats reserveren kan alvast via nannie.kruissel@planet.nl. 

Ouders/verzorgers entree 25 euro, professionals 35 euro (themadag inclusief 

koffie/thee/lunch). Uw plaats wordt definitief na betaling van het entreegeld.  

 

http://www.autismecafeamsterdam.nl/
mailto:nannie.kruissel@planet.nl
mailto:info@auticafekennemerland.nl
http://www.auticafekennemerland.nl/
mailto:nannie.kruissel@planet.nl
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NVA-gespreksgroep voor ‘Kinderen van mensen met autisme’ 21 februari 

Alkmaar en 6 maart Soest 

Opgroeien in een gezin met een (vermoedelijk) autistische ouder is vaak heel verwarrend 

voor een kind: 

Wat thuis normaal is, is dat in de buitenwereld vaak niet. 

Wat je geacht wordt te voelen klopt vaak niet met wat je in werkelijkheid voelt. 

Wat er in jou omgaat lijkt wel niet van belang. 

Je moet alsmaar rekening houden met de mensen om jou heen. 

Maar wie houdt er rekening met jou? 

Heb je behoefte om beter te begrijpen waarom je bent zoals je bent? Of wil je je 

ervaringen eens delen met mensen die gewoon begrijpen wat je vertelt? Dat kan in het 

lotgenotencontact voor volwassenen (>18 en zelf niet autistisch) die zijn opgegroeid met 

een (vermoedelijk) autistische ouder. 

Doel van de bijeenkomst is om een veilige omgeving te bieden waarin iedereen zich vrij 

voelt om met de aanwezigen te delen wat hij graag wil delen. 

De groep wordt informeel geleid door een lotgenoot. Wat er besproken wordt blijft binnen 

de groep. Voor meer informatie over de bijeenkomsten: www.kindvanauti.nl.  

 

 

Autismeweek 2018 Thema: Luisteren naar autisme 

Van 31 maart t/m 7 april vindt de NVA Autismeweek 2018 plaats. Hierin vraagt de 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 

mensen met autisme in ons land. 

Door de Verenigde Naties is 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag - over de hele 

wereld worden die dag activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te 

brengen van een groot publiek. Wereld Autisme Dag valt ook dit jaar weer tijdens de NVA 

Autismeweek.  

Het thema van de NVA Autismeweek 2018 is Luisteren naar autisme. De NVA wil dat er 

vaker wordt geluisterd naar mensen met autisme. Want zij weten vaak het beste hoe hun 

talenten en mogelijkheden goed tot hun recht kunnen komen. Bijvoorbeeld op school, of 

op de werkvloer. En als er problemen zijn, is hun stem onmisbaar voor de oplossing. 

Luisteren naar mensen met autisme kan op vele manieren; er hoeven niet altijd woorden 

aan te pas te komen. Niet iedereen is immers in staat om met woorden goed duidelijk te 

maken wat hij bedoelt. Soms werken afbeeldingen beter, of is het goed om te zoeken 

naar de boodschap achter iemands gedrag.  

Veel mensen met autisme hebben mooie en originele verhalen die zij graag delen met 

anderen. Door hun autisme vinden zij het echter vaak moeilijk om sociale contacten te 

leggen. Nodig mensen met autisme daarom eens wat vaker uit om hun verhaal te 

vertellen. 

Luisteren naar autisme - dat is óók een goed idee als je zelf de diagnose hebt. Vaak is er 

dan sprake van een unieke mix van sterke en wat minder sterke eigenschappen. Als je 

die goed kent - en er rekening mee houdt - kan dit je leven aangenamer en rijker 

maken. 

De NVA-regio’s en de Autisme Info Centra (AIC’s) organiseren tijdens de Autismeweek 

inloopmiddagen, informatiemarkten of lezingen. En niet alleen de NVA, maar ook 

tientallen andere organisaties zullen bijeenkomsten organiseren waarbij mensen met en 

zonder autisme met elkaar in gesprek gaan. Iedereen kan een activiteit aanmelden via 

het formulier onder het kopje ‘activiteiten’ op de website www.autismeweek.nl.  

 

Autismevriendelijkheidsprijs 2018 

Nomineer de professional die volgens u de Autismevriendelijkheidsprijs 2018 verdient. 

De Autismevriendelijkheidsprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Autismeweek aan 

personen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de participatie van mensen met 

autisme.  

De Autismevriendelijkheidsprijs voor een individueel persoon gaat dit jaar naar de meest 

autismevriendelijke professional. Dit kan bijvoorbeeld een leraar of mentor zijn op een 

reguliere of een speciale school (basisschool, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, 

http://www.kindvanauti.nl/
http://www.autismeweek.nl/


Regionieuwsbrief NVA Noord-Holland februari 2018 nr. 51 
  4 

universiteit), een werkgever, een conciërge, een rijschoolhouder, een sportcoach of een 

collega. 

De Autismevriendelijkheidsprijs voor een organisatie zal  dit jaar gaan naar de meest 

autismevriendelijke organisatie die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met 

autisme te vergroten. 

Kent u een professional of een organisatie die volgens u de Autismevriendelijkheidsprijs 

2018 verdient? Stuur dan uiterlijk 20 maart 2018 een mail met uw nominatie en een 

toelichting naar: info@autismeweek.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. Koffie en thee staan klaar. Voor vragen kunt u ook mailen naar: 

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 

Voor informatie: aichaarlem@hotmail.com. 

 

 

 

mailto:info@autismeweek.nl
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 

vrijdag 16 februari filmochtend: Life, Animated 

In LIFE, ANIMATED ontmoeten we Owen Suskind. Tot zijn derde een energiek, 

praatgraag jongetje die daarna plotseling ophoudt met spreken. Autisme doet hem 

afglijden in een zwijgzame eigen wereld. Bijna vier jaar gaan voorbij waarin Owen niet te 

bereiken is. Hij reageert maar op één ding: Disney-films. Op een dag besluit zijn vader 

met een handpop van Iago, de brutale papegaai uit Aladdin, aan zijn zoontje te vragen 

“Hoe is het nou om jou te zijn?” Onmiddellijk krijgt hij antwoord van Owen, met de 

letterlijke dialoog uit de film Aladdin. Vanaf dat moment besluiten de ouders met hem te 

communiceren aan de hand van zijn geliefde Disney-films en treden zij binnen in Owen’s 

gesloten wereld. Ze ontdekken dat Owen leert over de wereld om hem heen door middel 

van de uitvergrote karakters uit de Disneyfilms. We zien hoe het Owen lukt zijn diploma 

te halen, een liefdesrelatie te beginnen en uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. 

Met behulp van indrukwekkende beelden uit het familiearchief en een serie prachtige 

animaties, gebaseerd op Owens eigen tekeningen uit zijn jeugd, schetst regisseur Roger 

Ross Williams een ontroerend portret. 

Aanvang film 10.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur, einde 12.00 uur (mogelijk met kleine 

uitloop). Aanmelden (verplicht): aic.hetgooi@gmail.com. Toegang, koffie en thee zijn 

gratis. 

 

Andere activiteiten in februari: 

vrijdag   2  februari partner- koffieochtend 

vrijdag   9  februari koffieochtend algemeen 

vrijdag 23  februari koffieochtend algemeen 

Koffie en thee zijn gratis en aanmelden is niet nodig. 

Tijdens deze ochtenden is er, bij voldoende aanwezige teamleden, ook gelegenheid voor 

een persoonlijk gesprek. 

Voor vragen: aic.hetgooi@gmail.com  

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

 

 

AIC HOOFDDORP (Meerwaarde-gebouw, Dokter van Dorstenstraat 1, 2132 JR  

Hoofddorp) 

Inloop: elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur 

Mail aichoofddorp@gmail.com voor meer informatie. 

 

 

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

Telefonisch (0299-657590) 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 flexibel in te 

zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aic.hetgooi@gmail.com
mailto:aic.hetgooi@gmail.com
http://www.facebook.com/AICHilversum
mailto:aichoofddorp@gmail.com
mailto:aic.purmerend@hotmail.com
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ACTIVITEITEN EN BERICHTEN VAN ANDERE ORGANISATIES 
(De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit) 

 

 

Mantelzorg & Meer 

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, begeleiding, advies en training aan 

mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties in de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Website: www.mantelzorgenmeer.nl.  

 

13 februari: Kind met autisme? 

(MOC-gebouw, de buurtkamer, Lindenlaan 75, Amstelveen)   

Heeft u een kind met autisme tussen de 3 en 23 jaar en woont u in Amstelveen of 

Aalsmeer? Kom naar de Oudercontact groep Autisme voor informatie, het uitwisselen van 

tips, deelgenotencontact, steun, themabijeenkomsten en meer!  

Elke eerste dinsdagavond van de maand van 19.45-21.30 (m.u.v. schoolvakanties) 

Kosten: geen. Meer informatie of aanmelden? Mail naar info@mantelzorgenmeer.nl, bel 

met 020-3335353 of 06-41421672.  

 

Thema-avond Autisme 13 februari: Hoe blijf ik in balans? 

Voor ouders/mantelzorgers van een kind met autisme. 

Het wordt een interactieve avond met informatie, film en uitwisselen van tips, ervaringen 

en wensen.  

Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar bij Mantelzorg en Meer, gaat in op het begrip 

'mantelzorgen'en vertelt o.a. over ondersteuningsmogelijkheden voor de combinatie van 

mantelzorg en werk.  

Tijd: 19.30-21.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee. Toegang is gratis. 

Plaats: Buurtkamer, MOC-gebouw, Lindenlaan 75, Amstelveen. 

Info en aanmelden: via oca.amstelveen@gmail.com of via tel. 06-41421672. 

 

Oudercontactgroep Autisme Haarlemmermeer 21 februari    

Heeft u een kind met autisme tussen de 3 en 23 jaar en woont u in Haarlemmermeer? 

Kom naar de Oudercontact groep Autisme voor informatie, het uitwisselen van tips, 

deelgenotencontact, steun, themabijeenkomsten en meer!  

Elke derde woensdagavond van de maand van 19.30-21.30 (m.u.v. schoolvakanties) 

Kosten: geen. Mail voor de locatie, meer info of aanmelden naar 

info@mantelzorgenmeer.nl, of bel met 020-3335353 of 06-41421672.  

 

 

 

Jera Ouder en Kind 

Kijk voor het complete overzicht op de website www.jeraouderenkind.nl of op facebook 

'Stichting Jera ouder en kind'. 

Thema-avond maandag 18 februari: Hoe ga je om met de emoties van je kind? 

Als ouder wil je niets liever dan dat je kinderen vrije, evenwichtige volwassenen worden 

die hun verlangens en dromen waar kunnen maken. Een rijk gevoelsleven draagt 

daaraan bij. Maar juist de emoties van onze kinderen zorgen vaak voor lastige situaties 

binnen de opvoeding. Tijdens deze thema-avond vertelt Bianca Groenewegen van Tante 

Pollewop Coaching over de emoties van kinderen en hoe wij daar als ouders het beste 

mee om kunnen gaan. Aanmelden via arjanne@jeraouderenkind.nl. Kosten: 5 euro, incl. 

koffie/thee en iets lekkers. Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Adres: Zandvoortselaan 61, 2106 CK Heemstede. 

Op maandag 26 maart wordt de volgende Jera ThemaAvond georganiseerd.  

vrijdag 2 februari 2018 Workshop Systemisch werk – Sonja Elferink 

Deze workshop zal plaatsvinden van 10.00 – 17.00 uur. De workshop is bedoeld voor 

iedereen die geïnteresseerd is in het doorzien van oude gewoonten, patronen, 

http://www.mantelzorgenmeer.nl/
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:oca.amstelveen@gmail.com
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
http://www.jeraouderenkind.nl/
mailto:arjanne@jeraouderenkind.nl
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overtuigingen en trauma’s die zijn ontstaan in het familiesysteem, in andere systemen 

(denk aan culturele imprints) of in jezelf. Sleutelwoorden hierbij zijn acceptatie, 

helderheid en overgave. 

Je kunt het geleerde (ook) inzetten bij coaching, therapie en trainingen. 

Daarnaast worden familieopstellingen steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven, 

bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in obstakels op het niveau van het individu, het 

team of de organisatie.  

 

vrijdag 23 maart 2018 Workshop Brain Blocks Deel I – Basis  

Deze workshop heeft al eens bij ons plaatsgevonden. Wegens succes organiseren we 

deze workshop opnieuw. De workshop duurt een halve dag: van 13.00-17.00 uur.  

 

vrijdag 20 april 2018 Workshop Brain Blocks Deel II – Communicatie  

Workshop deel II is de eerste verdiepingsworkshop waarin ‘communicatie’ centraal staat. 

De workshop is gericht op het creëren van ‘de juiste’ randvoorwaarden om Brain Blocks 

zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Omdat we als hulpverleners onszelf als instrument 

inzetten ligt de focus bij de workshop zowel bij de cliënt als bij de hulpverlener. Deze 

workshop duurt een hele dag: van 10.00-17.00 uur.  

 

vrijdag 25 mei 2018 Workshop Brain Blocks Deel III – Therapeutisch werken 

met Brain Blocks 

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en begeleiders die de workshop deel I en 

deel II al gevolgd hebben. De workshop Brain Blocks deel III heeft als doel procesmatig 

te werken met Brain Blocks. Deze workshop duurt ook een hele dag: van 10.00-17.00 

uur.  

 

Arjanne Boerendans en John Grüter van SpeelJeWijs hebben de komende maanden weer 

diverse uitstapjes op het programma staan. Meer weten over onze activiteiten? Mail of 

bel met John: john@sjwijs.nl tel. 06-51327485. Je kunt ook een kijkje nemen op de 

Facebook-pagina: www.facebook.com/SJWijs of op de website www.sjwijs.nl.  

 

 

 

 

 
 

AutiRoze COC Amsterdam 3 februari, 3 maart en 7 april 

Voor mensen met 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 19.00-23.00 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:john@sjwijs.nl
http://www.facebook.com/SJWijs
http://www.sjwijs.nl/
mailto:AutiRoze@COCAmsterdam.nl
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Autismecafé Stede Broec  

Thema-avond 15 februari: Mijn vader/moeder heeft (vermoedelijk) autisme 

Gasten: Margo Versteijne en Freerk Theunissen. Gespreksleiding: Lisa Peters. 

Jouw vader en/of moeder heeft (vermoedelijk) autisme. Dit gegeven heeft jouw leven 

beïnvloed, maar misschien ook niet. Het kan je opvoeding bepaald hebben, of de manier 

waarop je nu zelf je kinderen opvoedt. Het kan je partnerkeuze bepaald hebben, of de 

manier waarop je met emoties omgaat. Het kan de relatie tussen jou en je ouder(s) 

bepaald hebben, of de relatie tussen je ouders. Het kan heel lastig zijn, of niet.  

Misschien wil je je ervaringen delen, of ontdekken dat je niet de enige bent. Op deze 

avond spreken we met Freerk, opgegroeid in een gezin met autisme en Margo,  

gz-psychologe, gespecialiseerd in autisme. 

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

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

Voor meer informatie kunt u mailen naar stedebroec@autismecafe.nl. Zie ook: 
www.autismecafe.nl/stedebroec.  
 
 
Autismecafé Zaanstad 20 februari, 20 maart en 17 april 

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 februari, 14 maart en 11 april  

Plaats: Café Dudok, Larenseweg 1A, Hilversum.   

‘Iets Drinken’ Amsterdam woensdagen 21 februari, 21 maart en 18 april 

Plaats: Café de Blauwe Pan, Westerstraat 200, Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Autismecafé Hoorn (vrijdagmiddag of -avond)  

Middag-Autismecafé Hoorn 15.00-17.00 uur: 2 februari, 2 maart, 6 april 

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 februari, 16 

maart, 20 april                                                                                                      

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 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. 

 

 

 

 
PAS-contactdag 3 maart Alkmaar 

Gezellig en informeel contact met lotgenoten! 

We verzamelen op Alkmaar Centraal Station tussen 12:15 en 12:45 uur.  

(Onderaan roltrap, bij de AKO/Servicebalie/kiosk). Of kom zelf naar de locatie: 

Buurthuis De Eenhoorn (grote zaal op begane grond), Verdronkenoord 44, 1811 BG  

Alkmaar van 13:00 tot 17:00 uur. 

Deelname aan de contactdag kost € 3,00 per persoon voor niet-leden, PAS-leden gratis. 

consumpties op de locatie voor eigen rekening. ’s Avonds kan naar keuze in gezelschap 

met elkaar gegeten worden (kosten voor eigen rekening). 

Voor meer informatie over PAS en de activiteiten die onze vereniging verzorgt, kijk op  

www.pasnederland.nl.   

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de contactdag Alkmaar dan kunt u e-mailen 

naar contactdag.alkmaar@pasnerderland.nl.  

Wijzigingen voorbehouden, kijk op de website voor de meest actuele informatie over de 

PAS Contactdag Alkmaar op 3 maart 2018: 

http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=947:03-

maart-2018-contactdag-alkmaar&catid=34:contactdagen&Itemid=55.  

De volgende PAS-contactdagen in Noord-Holland: 9 juni in Haarlem en  

10 november in Alkmaar. 

De PAS-contactdagen zijn bedoeld voor volwassen (18+) normaal of hoger begaafde 

personen met autisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heleen@coachingnhn.nl
http://www.coachingnhn.nl/
http://www.pasnederland.nl/
mailto:contactdag.alkmaar@pasnerderland.nl
http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=947:03-maart-2018-contactdag-alkmaar&catid=34:contactdagen&Itemid=55
http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=947:03-maart-2018-contactdag-alkmaar&catid=34:contactdagen&Itemid=55
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Thuisgenoten voor Thijs gezocht 

Ouders van Thijs: "Omdat bij de reguliere 

zorginstellingen geen passende woning te 

vinden is voor onze zoon Thijs hebben wij in 

een plan uitgewerkt wat er voor mensen als 

Thijs nodig is om goed te kunnen wonen en 

leven. Een plan waarin de begeleiding en de 

woning aansluiten op de behoefte van een 

matig/ernstig verstandelijk beperkte met een 

stoornis in het autistisch spectrum. Wij 

hebben de afgelopen 2 jaar dit plan aan 

verschillende zorginstellingen gepresenteerd. 

Philadelphia heeft de handschoen opgepakt en 

wil samen met ons een mooie woning gaan 

realiseren. Thijs zoekt (t)huisgenoten. Heeft u 

een familielid, een kennis of een cliënt met 

een matig/ernstig verstandelijke beperking en 

een stoornis in het autistisch spectrum die ook 

in de droomwoning van Thijs wil wonen? Mail 

ons via thuisvoorthijs@gmail.com."  

 

 

 

 

Boek: Hete thee en 3 klontjes suiker 

Netty Dijkstra-Geuze zorgde 6 jaar intensief 

voor haar twee fantastische zoons met autisme. 

Tot er een dag aanbreekt dat alles haar letterlijk 

teveel wordt. Ze raakt meerdere keren burn-out 

en vervolgens overkomt haar een ernstige 

psychotische depressie. Waandenkbeelden 

nemen de regie van haar leven over, zo drinkt 

zij alleen nog hete thee en onthoudt zij zich een 

periode van vast voedsel omdat zij van mening 

is dat er een aanslag op haar leven gepleegd zal 

worden. Voor behandeling moest zij opgenomen 

worden binnen de GGZ. 

Netty Dijkstra-Geuze (1978) is schrijfster, 

musicus, agoog, ervaringsdeskundige en 

mantelzorger. Netty is getrouwd met Bram en 

samen hebben zij twee zoons (9 en 7 jaar, 

beiden ASS) en een dochter (3 jaar). 

Boek bestellen via: www.nettyschrijft.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! 

mailto:thuisvoorthijs@gmail.com
http://www.nettyschrijft.nl/
mailto:nannie.kruissel@planet.nl

