
 
 

Het regiobestuur Noord-Holland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert 

i.s.m. Psychologie Praktijk Margo Versteijne een themadag over 

 

 

 

   ‘Partners van mensen met autisme’  
       Thema: Kijk naar/op jezelf              

        
              vrijdag 26 juni 2015 
 

 

Je bent partner van iemand met (vermoedelijk) autisme: Welke rol speelt het autisme in 

je gezin? Wat zegt het over jezelf als je kiest voor een partner met autisme? Kan het iets 

te maken hebben met het gezin waarin je zelf bent opgegroeid of staat dat er los van?  

Hoe ga je nu verder, hoe kan je jezelf sterker maken en hoe beïnvloedt de buitenwereld 

jou? 

Allemaal vragen waar Margo Versteijne, GZ-psycholoog/gezins- en relatietherapeut  

(www.margoversteijne.nl), een antwoord op probeert te geven, samen met jou. Een dag 

met veel informatie en praktische tips, maar we vragen je zelf ook mee te denken en te 

praten.  

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen - vooraf in te sturen of op de dag zelf 

(anoniem) te stellen/in te leveren in de pauzes - en om lotgenoten te ontmoeten. 

 

Plaats  : Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp (met OV bus 301 vanuit 

  Purmerend, met bus 123 vanuit Alkmaar) 

Tijd   : 10.00-15.00 uur (inloop/registratie 9.30-10.00 uur) 

      ‘Gooi- en smijthoek’ om 9.30 uur open 

Entree  : 25 euro p.p. (inclusief lunch/koffie/thee), ook voor standhouders 

                   Contant, liefst gepast, te voldoen bij binnenkomst 

Voor wie? : partners van mensen met autisme, hulpverleners, medewerkers WMO- 

      loketten, sociale wijkteams en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd  

      is 

Aanmelden/informatie: aanmelding verplicht, via nannie.kruissel@planet.nl  

  of 0299-657590 

 

In de pauzes kunt u de informatiemarkt in de hal van het hotel bezoeken. Deze markt 

staat in het teken van ‘wellness’. 

Er is ook een gratis zgn. ‘gooi- en smijthoek’, verzorgd door eVe Mozaïek 

(www.evemozaiek.nl). Hier kun je (liefst zelf meegebracht) serviesgoed (geen glas), 

beschreven met je grootste ergernissen, heerlijk stuk smijten: dat lucht op! Deze 

smijthoek is geopend van 9.30-10.00 uur en tijdens de lunch van 12.00-13.30 uur. 

Wilt u een tafel op de informatiemarkt reserveren (kosten 19 euro p.p. incl. 

koffie/thee/lunch), neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie. 
 
 
 
U kunt zich aanmelden voor onze digitale regionieuwsbrief via nieuwsbrief.nva.nh@gmail.com: zo blijft u op de 
hoogte van onze activiteiten, maar ook van ander nieuws over autisme in de regio. Op Facebook zijn wij te 
vinden als NVA Noord-Holland. 
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