
 

Aanmelden voor de Nieuwsflits: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.  

aanmelden nieuwsflits. — Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. tijdig door en met uw adresgegevens.  

Wilt u contact met een van onze vrijwilligers? Mail ons dan met vermelding van het onderwerp: 

nva.gron.dren@gmail.com . 

Heeft u een bericht voor plaatsing in de Nieuwsflits: mail dan naar nva.gron.dren.redactie@gmailcom . 
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Nieuwsflits 76      |   NVA regio Groningen/Drenthe        |        september 2016 
 
 

Vooraf: 
 
In dit nummer vindt de aankondiging voor een bijeenkomst van Autminds en de vooraankondiging 
van het jaarlijkse NVA autismecongres in Utrecht. Ook wordt u van harte uitgenodigd om te rea-
geren op de aanstaande vacature van secretaris van ons regionaal bestuur. 
 
De jaarlijkse UMCG-lezing van Annelies Spek is tot onze spijt uitverkocht. Wij herhalen de oproep 
van het ANG om kandidaten voor te dragen voor de jaarlijkse Stimuleringsprijs Autisme. Vervol-
gens een boekentip, een spel voor brugklassers en een app om het reizen per openbaar vervoer 
makkelijker te maken voor mensen met een beperking. Tenslotte weer de reguliere, inmiddels 
bekende, activiteiten in de regio. 

 
Nieuws: 
 

 

Autminds op 8 oktober in Oosterbeek 
 
 

Autminds is een congres over autisme vanuit een niet-medische invalshoek. Mensen met autis-
me vormen de meerderheid van de sprekers, organisatoren, vrijwilligers en deelnemers. 
 
Het thema van dit jaar is Zichtbaarheid.  
Zichtbaarheid is belangrijk voor de empowerment en emancipatie van mensen met autisme. 
Zichtbaarheid en openheid kunnen bijdragen aan het verbeteren van de beeldvorming over au-
tisme en het verminderen van stigma en onbegrip. 
 
Op Autminds zorgen 15 sprekers, verdeeld over 3 parallelle stromen voor een afwisselend pro-
gramma. Het volledige programma is te vinden via: Programma Autminds 

 
Toegangskaarten zijn te bestellen via Toegangskaarten Autminds.  
Vind je de toegangsprijs te duur en wil je wel graag komen? Wordt dan dagvrijwilliger via Aan-
melden als vrijwilliger Autminds 
 
Locatie: De Brouwerij/Station 49, Stationsweg 49, 6861 EE Oosterbeek 
Tijd: vanaf 10.00 uur 
Kosten: €37,50 voor mensen met autisme en €50,- voor mensen zonder autisme (excl. transactie-
kosten) 
 
  

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmailcom
http://autminds.nl/programma/programma-2016/programma2016/
https://www.ticketjames.com/nl/tickets/677-autminds-2016-meeting-of-minds
http://autminds.nl/vrijwilligers/aanmelden-als-vrijwilliger/
http://autminds.nl/vrijwilligers/aanmelden-als-vrijwilliger/
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NVA AutismeCongres 2016 
 
Vrijdag 11 november, Beatrix Theater Utrecht 
 

 
Programma: Autisme binnenste buiten 
Op dit congres bekijken we autisme van binnen en van buiten. 
Vooraanstaande wetenschappers, psychiaters, psychologen en 
ervaringsdeskundigen praten u bij over de nieuwste inzichten 
rondom autisme. 
 

We starten de ochtend met lezingen over hoe autisme er van binnen uitziet: wat weten we over 
hoe het brein werkt bij mensen met autisme? En hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen herse-
nen, darmen en autisme? Vervolgens gaan we in op hoe dit zich uit in gedrag: wat is bijvoorbeeld 
kenmerkend voor de speciale interesses van mensen met autisme? 
 
De middag biedt meer praktische informatie over nieuwe behandelmogelijkheden bij autisme - 
voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Met tips voor het verminderen van stress – 
vanuit ervaringsdeskundigheid – en lezingen van onder andere Kirstin Greaves-Lord en Annelies 
Spek.  
 
Kijk hier  voor meer informatie en aanmelden. 
 

Activiteiten in de regio: 

 
Autismecafé Assen 
22 september 2016 
  
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de volgende bijeenkomst van het Autismecafé Assen. 
 
Autisme binnen het gezin 
Een kind met autisme in een gezin betekent nogal eens dat de dingen anders gaan dan in 'gewo-
ne' gezinnen. Spontane bezoekjes of uitjes zijn niet altijd mogelijk. Het kind met autisme bepaalt 
soms de sfeer binnen het gezin op een negatieve manier. Dat maakt het voor broers en zussen 
(brussen) ook niet altijd gemakkelijk om een broer of zus met autisme te hebben. In deze bijeen-
komst willen we vooral aandacht hebben voor wat het met brussen doet wanneer er in een gezin 
autisme voorkomt. 
  
Gastsprekers 
Gespreksleider Hanneke Kappen gaat over dit thema in gesprek met Henny Kuipers en Jantineke 
(moeder en zus). Henny is auteur van het boek ‘Verborgen in jou’ wat gaat over het thema autis-
me binnen het gezin. Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen en om persoon-
lijke ervaringen te delen. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit thema, bent u van harte welkom, 
ook wanneer u zelf geen kind hebt met autisme en/of een verstandelijke beperking. Ook ‘brussen’ 
zijn van harte welkom. Het ‘ontmoeten’ staat centraal binnen het Autismecafé. 
  

Programma op pag. 3  

http://nva.m1.mailplus.nl/nct2510440/LmJ8g8di8cjtiZ6
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Programma 
20.00 uur Start van de avond (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee) 
21.00 uur Pauze 
21.15 uur Vervolg thema 
22.00 - 22.30 uur Informeel samenzijn 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.autismecafe.nl . Deze avond komt mede tot stand 
door subsidie van het Oranje Fonds. 
 
Je hoeft je niet aan te melden, de entree is gratis. Koffie of thee tijdens inloop en pauze is gratis. 
 
Tijd: van 20.00 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen 
Kosten: De toegang is gratis. 
Contactpersoon: Margreet Hamming; assen@autismecafe.nl  
 
 

 
Jaarlijkse UMCG-lezing op 28 september te Groningen is volgeboekt! 
 

 
Annelies Spek spreekt over Autisme bij Vrouwen 
 

 
 
 
 

AGENDA 
 
28 september –   jaarlijkse UMCG-lezing NVA (geen plaatsen meer beschikbaar) 
3 oktober -      inloopochtend AIC Groningen 
8 oktober – Congres Autminds in Oosterbeek 
12 oktober -    inloopavond Auticafé Groningen  
 
Noteer alvast: 
11 november –    jaarlijks Autismecongres NVA in Utrecht 
22 november –    uitreiking stimuleringsprijs ANG 

 

 
  

http://www.autismecafe.nl/
mailto:assen@autismecafe.nl


 
 
 
 
 
 

4 

Oproepen: 
 

NVA-regio Groningen-Drenthe zoekt nieuwe secretaris! 
 
Wegens het vertrek van onze huidige secretaris 
begin volgend jaar, zoeken we een opvolger.  
 

De NVA 
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle 
levensfasen en op alle levensterreinen. We hebben drie belangrijke doelen: 
• informatie 
• belangenbehartiging 
• lotgenotencontact 
 
De NVA regio Groningen – Drenthe 
Het leuke van de NVA is dat de afdeling in uw eigen regio werkt aan deze doelen. Dat blijft belangrijk, zeker 
nu de gemeenten meer taken krijgen door de decentralisaties. Ambtenaren, bestuurders en professionals 
moeten weten waar wij tegen aanlopen. Kennis en begrip maken meer mogelijk!  
Wij hebben een actieve regio. Kijk op de regiopagina van de NVA website voor onze maandelijkse Nieuws-
flitsen met meer informatie (http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-
en-drenthe.aspx ).  
 
Wat verwachten we van de secretaris?  
• voorbereiden vergaderingen, opmaken agenda vergadering, maken verslag etc.  
• beantwoorden vragen via de email, correspondentie voor het bestuur 
• voorbereiden jaarvergadering en maken verslag 
• beheren leden regionale bestand (wordt landelijk bijgehouden) 
• meedoen met de overige bestuursactiviteiten 
De functie zal, afhankelijk van de verschillende activiteiten, een inzet van gemiddeld circa 4 uur per week 
vragen.   
 
Informatie of aanmelden: 
Ekke Wolters, voorzitter / 06 20959050 / ehwolters@planet.nl    
Irene Molenaar, algemeen bestuurslid, 0592 – 370913 / irenemolenaar@hotmail.com  

 
Herhaalde oproep:  
kandidaten Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 
 

Bent u en of kent u een organisatie die de stimule-
ringsprijs Autisme Netwerk Groningen verdient? 
 
 

Bent u of kent u zo’n organisatie? Of kent u een initiatief van een organisatie waardoor meedoen 
van kinderen/volwassenen met autisme bevordert wordt? 
Aarzel dan niet en meldt deze organisatie voor 30 september aan voor onze stimuleringsprijs. De 
genomineerde organisaties worden beloond met aandacht voor hun positieve inspanningen en 
kunnen een voorbeeld zijn voor andere organisaties. De winnaar neemt een Award mee naar huis. 
Kijk op http://www.autismegroningen.nl/prijs 

Vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met Roelie Veldhuis, coördinator Autisme 
Netwerk Groningen. Bereikbaar via 06  316 700 98 of info@autismegroningen.nl 

 

http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-en-drenthe.aspx
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-en-drenthe.aspx
mailto:ehwolters@planet.nl
mailto:irenemolenaar@hotmail.com
http://www.autismegroningen.nl/prijs
mailto:info@autismegroningen.nl
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Tips: 

autismeshop.com!  

 

Bestel voortaan al uw boeken bij www.autismeshop.com en steun tegelijkertijd de NVA 
 
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Breinboek bundelen hun krachten en gaan nauw sa-
menwerken.  
 
Van iedere aankoop via autismeshop.com gaat 10% van het aankoopbedrag naar de NVA. Dit betekent dat 
u met het bestellen van uw roman, (vak)literatuur, overige producten tegelijkertijd een goed doel steunt. 
Zonder dat u hiervoor meer betaalt. 
 
Autismeshop.com is een onderdeel van www.breinboek.com - boeken over hoofdzaken. 

John Donvan & Caren Zucker - 'Autisme: de vele gezichten van een stoornis' 

 
Steeds vaker wordt de stoornis autisme vastgesteld. De afgelopen jaren 
steeg het aantal gevallen met maar liefst 30 procent, en viermaal zoveel 
jongens als meisjes worden ermee gediagnosticeerd. 
 
De eerste persoon die de diagnose autisme kreeg was Donald Triplett, 
die ruim tachtig jaar geleden in de VS geboren werd. Zijn levensverhaal 
vormt het uitgangspunt voor Autisme, de volledige en bijzondere 'bio-
grafie' van deze zo vaak verkeerd begrepen aandoening. Aan de hand 
van persoonlijke ervaringen van kinderen en volwassenen met autisme, 
van deskundigen, maar ook van ouders die naar behandelwijzen voor 
hun kinderen zoeken, vertellen John Donvan en Caren Zucker het hele 
verhaal. Ze gaan uitvoerig in op de controverses: stigma en discrimina-
tie, experimentele behandelwijzen en de vraag of er werkelijk sprake is 
van een ‘autisme-epidemie’. 

  
En door toegenomen kennis komen ook de voordelen van autisme aan het licht. Zoals Siddhartha 
Mukherjee met 'De keizer aller ziektes' het monumentale boek schreef over kanker, zo beogen de 
bekroonde journalisten Donvan en Zucker hiermee het nieuwe standaardwerk over autisme neer te 
zetten. 
 
Autisme: de vele gezichten van een stoornis 
John Donvan & Caren Zucker 
Atlas Contact 
786 p. € 34,99  
 

  

http://autismeshop.com/
http://www.autismeshop.com/
http://www.breinboek.com/
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Apptip:  
 

 

GoOV: reizen voor mensen met een beperking 
 
 
 

 
De GoOV app is een app voor iedereen die moeite heeft met zelfstandig reizen, zoals mensen met 
autisme of met een verstandelijke beperking. GoOV begeleidt reizigers van deur tot deur tijdens de 
looproutes, naar en van haltes en op stations. Met altijd je actuele OV-informatie geeft GoOV aan 
hoe laat de bus of trein komt, waar en wanneer er moet worden overgestapt en bij welke halte of 
station er moet worden uitgestapt. Wanneer de reiziger ‘vastloopt’ kan hij met de noodknop de 
hulplijn van GoOV bellen, zodat hij of zij weer op weg wordt geholpen. Er kan ook gebruik worden 
gemaakt van pictogrammen, waardoor de app ook goed te gebruiken is voor mensen met dyslexie. 
Dit zijn nog maar enkele functies binnen de app. Alle functies bij elkaar zorgen er voor dat de reiziger 
zelfstandig op pad kan! 
 
Meer informatie: www.go-ov.nl  
 

  

Het brugklasspel: voorbereiding op de brugklas 
 
 

Naar de brugklas, das best een bruggetje… 
 
De stap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, is voor veel 
kinderen een moment om naar uit te kijken, maar ook voor veel kin-
deren spannend en onzeker. Hier een aantal tips die bij kunnen dragen 
aan een vliegende start. 
 
Heeft uw kind extra moeite met de start van school en heeft u nog vra-
gen? Hoewel de scholen al begonnen zijn, kan dit spel u misschien nog 
verder op weg helpen. We denken vanuit Team050 graag vrijblijvend mee. 
 
Klik op de volgende link om het brugklasspel te kopen.  
http://www.semmie.net/webwinkel/product/het-brugklasspel/category_pathway-53     

http://www.go-ov.nl/
http://www.semmie.net/webwinkel/product/het-brugklasspel/category_pathway-53
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Vaste activiteiten: 
 
 

Praten over autisme met iemand die je begrijpt  
 
Wil je eens praten over autisme met iemand die je 
begrijpt? 
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met 
daarin advies of informatie over autisme?  

 
Kom dan langs op onze inloopochtend.  
Wij, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van het AIC Groningen, staan je graag te woord!  
Eerstvolgende keer: maandag 3 oktober  2016 
 
Activiteit: Inloopochtend Autisme Infocentrum Groningen (van de NVA) 
Locatie:  kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95 9718TE Groningen 
Tijd:  elke eerste maandag van de maand van 9:30 – 11:30 uur 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen 
  aic_groningen@live.nl 
 
 
 

Inloopavond voor mensen met ASS èn betrokkenen  

 
 
Je bent van harte welkom in ons Auticafé. 
 
Heb je iets met autisme? Dan ben je van harte welkom in ons Auticafé; een 
ontmoetingsplek voor mensen met een vorm van Autisme. 
 

Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact of informatie en advies. 
Maar in het Auticafé staan de deuren ook open voor ouders of partners.  
Hier krijgt u de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, elkaar te inspireren. Daar-
naast zijn er ervaringsdeskundigen/vrijwilligers van het Autisme Infocentrum Groningen aanwezig, 
die u graag willen helpen met informatie of advies.   
Eerstvolgende keer: woensdagavond 12 oktober 2016 
 
Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   
Contact: www.facebook.com/aicgroningen en  aic_groningen@live.nl 

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
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Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen  
  aic_groningen@live.nl  

 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de re-
gio? Ga naar de website: NVA Nieuws uit de regio Groningen-Drenthe. 
Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.  
 
Ontvangt u de Nieuwsflitsen onbedoeld meer dan één keer? Wilt u dit dan even doorgeven via 
nvagrondren@gmail.com? 
 

Kijk ook op onze facebookpagina!  
Op de pagina staan nieuwtjes, interessante dingen over autisme uit de 
media en vind je alle informatie over de activiteiten van de NVA Gro-
ningen-Drenthe.  

 
Like de facebookpagina! www.facebook.com/nvagrodre   
 

                                                                                                                                                                                         
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. De lotenkoper kan voor de 
NVA kiezen als goed doel. Wilt u ons ook ondersteunen en voor de NVA mee-
doen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                              

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen).  

 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke vra-
gen stellen over elk levensgebied en over elke levensfase. Bijvoorbeeld:                                                         

 Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Hoe kom ik erachter of dit zo is? 
 Ik zoek contact met andere mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
 Mijn partner heeft ASS, ik wil graag ervaringen uitwisselen met lotgenoten. 
 Ik zoek voor mijn kind met PDD-NOS een logeerboerderij. 
 Mijn puber met Asperger dreigt te ontsporen. Kan ik hierover eens praten? 
 Hoe kan ik omgaan met mijn kleinkind met ASS waar ik op pas?  

Of ……   
U vindt de Autismeknop van MEE Groningen: www.meegroningen.nl  

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-en-drenthe.aspx
mailto:nvagrondren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.meegroningen.nl/

