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1 – 6 APRIL 2017 
 

AUTISME BY THE SEA 
Autisme by the Sea (AbtS) is heel veel over autisme in de Autismeweek, 

uitgebreid over heel Zeeland. Op diverse plaatsen aan de kust zetten wij 

een strandstoel met een professional, hulpverlener of vrijwilliger met 

aandachtsgebied autisme. Via deze pop-up informatiestands is er de 

mogelijkheid om op een prikkelarme manier in contact te komen met 

lotgenoten en ervaringsdeskundigen.  

Hun onderwerpen zijn divers, de locaties zijn divers, de tijden zijn divers 

maar toch duidelijk op 1 dag. 

Wij raden u zeker aan om ook een kijkje te nemen bij de activiteiten van 

onze deelgenoten die op zaterdag, maar ook op de andere dagen in de 

week worden gehouden.  

Autisme by the Sea wordt afgesloten met een lezing van Frans Coolen. 

Meer over de lezing en het volledige programma vindt u verderop in deze 

Nieuwsbrief.   

Wij wensen u een fantastische 

Autisme by the Sea week toe! 

 

Actuele informatie vindt u op 

www.autisme.nl en op 

www.autismeweek.nl  

Voor vragen : AbtS@zeelandnet.nl 

                      

 

 

 
  Woord van de Voorzitter NVA      
  regio Zeeland :  
 
  Het doel van de Autismeweek is     
  aandacht vragen voor Autisme rond  
  de Wereld Autismedag op 2 april.  
 
  Korte ontmoetingen op 1 april, een    
  laagdrempelige, maar kwalitatief  
  goede lezing op 6 april, met  
  daartussen opendeuren door veel  
  zorgaanbieders vormen samen          
  een week over autisme.  
 
  Voor iedereen die te maken heeft     
  met autisme is er wel iets wat   
  interessant is. Deze hele nieuwsbrief     
  staat daarom vol met     
  mogelijkheden  waar u uit kunt  
  kiezen.  
   
  Met trots presenteren wij als  
  bestuur u :  
            “Autisme by the Sea” 
 
  Conny van der Wijst 
 

Verder in deze 

Nieuwsbrief: 

- Programma 

deelgenoten p 2-8 

 

Digitale  
Nieuwsbrief  

MAART 2017 

 

LIFE, ANIMATED 

DEZE FILM OVER 

AUTISME WORDT 

GEPROJECTEERT IN HET 

KADER VAN AUTISME BY THE 

SEA. 

CINECITY VLISSINGEN,  

2 APRIL 16:15 

http://www.facebookcom/nvazl
http://www.autisme.nl/
http://www.autismeweek.nl/
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EVENEMENTEN DEELGENOTEN 
 
 
 
 
 

Naam bedrijf:    Zorgboerderij Praktijkintzadel 

Contactpersoon:   Sandra Wolvekamp 

Adres:                   Leguitsedijk 7 Oud-Vossemeer 
Tel:                             06 51030713   
Tijd:                         10:30 tot 12:30  uur           
 
Rondleiding op onze Zorgboerderij door begeleiding en deelnemers. 
Er staat koffie/thee en lekkers klaar en je krijgt een kleine attentie mee. 
 
 

 

 

 

 

 

Naam bedrijf:    MWW Zeeland 

Contactpersoon:   Rita Voorberg 

Tel:                             06 20287801 
 
Tijd:                         11:00 tot 12:00  uur    Vlissingen: in Grand Café Stefano’s Boulevard Bankert 756 
                14:00 tot 15:00 uur Vlissingen: Cinecafé, in de Cine Salon Spuikomweg 3 4381  
 
  
Presentatie Eigen Regie Map Autisme: hoe houd je, als persoon met ASS, de regie over je eigen leven; een 

praktisch hulpmiddel voor volwassenen. 

Presentatie Brainblocks: een simpele manier om uit te leggen hoe een brein met ASS anders werkt dan een 

brein zonder ASS. Geschikt voor kinderen en volwassenen. 

Presentatie Ontmoetingsgroep Autisme: verschillende leden van deze  groep zullen aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 1 april    Rondeiding 

Zaterdag 1 april    Informatiestand 
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Naam bedrijf:          Zorgonderneming EquiMio 
Contactpersoon:    Eefke Bastianen  

Adres:                Annavosdijk 6 
                                 4697 PB Sint Annaland  
Tijd:         10:00 tot 16:00 uur 
 
Equimio EQuiMio is een zorgonderneming waar mensen ondersteuning, begeleiding, coaching, therapie en 

dagbesteding kunnen ontvangen. EQuiMio geeft mensen die al vele therapieën achter zich hebben en mensen 

die het beangstigend vinden om therapie te krijgen de mogelijkheid om in een ontspannen, bijzondere 

omgeving aan zichzelf te werken.   

Wij bieden naast de reguliere activiteiten,  in de vakanties activiteiten voor onze deelnemers en kinderen uit de 

omliggende dorpen om integratie en participatie zoveel mogelijk te bevorderen. 

 

Op zaterdag kan er deelgenomen worden aan kinderactiviteiten.  

 
 
 
 
 
 
Naam bedrijf:             Zorgboerderij “de Groenen ‘Of” 
Contactpersoon:         Nancy van den Brande 
Adres:                          Groenendijk 132, 4587 CZ Kloosterzande 
Tel.                                0114683553 / 0638057850 
  
Wij zullen van 3 t/m 8 april de boerderij open stellen voor informatie en een rondleiding. 
Het is prettig als eventuele bezoekers vooraf bellen, zodat wij onze deelnemers kunnen voorbereiden. 
 
 
 
 
  
 

Naam bedrijf:            Klimopschool 
Contactpersoon:        Inge Schonewille 
Adres:                          Grevelingenstraat 10 ,   

           4330 AL Middelburg 
Tijd:                             15:30 tot 16:30 uur 
 

Voor alle vragen die bij mensen opkomen mbt. speciaal onderwijs. + een kijkje in onze lokalen die speciaal 

ingericht zijn voor leerlingen met autisme. http://www.klimopschool.nl/ 

Zaterdag 1 t/m vrijdag 7 april   Inloop 

Maandag 3 tot zaterdag 8 april    Open deur 

Maandag 3 april    Open deur 

http://www.klimopschool.nl/
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Naam bedrijf :  Qwestor 

Contactpersoon:  Cindy de Klerk 

Postadres:   Nassaulaan 8, 4461 SX Goes  

Tijd:                van 19:00 tot 21:00 uur 

Circuit speciaal voor ouders, familie. 

Aanmelden kan via educatief@qwestor.nl voor 27 maart 2017                                                                                   

Prijs: € 15,00 per persoon. Contant betalen op de avond zelf. 

 

 

 

Naam bedrijf:   Weerwerk Zeeland 

Contactpersoon:  Esther Hoogstrate 

Postadres:   Klarinetweg 16 a, Middelburg 

Locatie waar bezoekers zich verzamelen: 

- Weerwerk Goes, Houtkade 22 (open ochtend van 10.00 tot 12.00) 

- Weerwerk Middelburg, Klarinetweg 16a (open middag van 14.00 tot 16.00) 

 

Weerwerk is een sociale onderneming die zich inzet om mensen met psychische klachten deel te laten nemen 

aan de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. We willen jullie graag uitnodigen om een 

kijkje te komen nemen op 1 van onze locaties waar wij een zinvolle en leuke dagbesteding aanbieden, zonder 

werkdruk. Tijdens de open dag zal er ook een woonbegeleider van Weerwerk aanwezig zijn om meer informatie 

te geven wat Weerwerk allemaal te bieden heeft.  

 

 
 
 
Naam bedrijf :         Tomatis Goes 
Contactpersoon:     Wilma Vroegop-Speelman 
Postadres:                Noordhoeklaan 9, 4464 BC Goes 

Tel:          0651985018 

In de praktijk een tafelgesprek met ouders die voor hun kind serieus Tomatis luistertherapie  

overwegen en hiervoor pgb aan willen vragen. 

Bijzonderheden:  Gezien de beperkte ruimte kunnen hieraan 6 ouders deelnemen, dus voordien opgeven is 

noodzakelijk! E-mail: tomatisgoes@zeelandnet.nl  

Maandag 3 april    Autisme Belevings Circuit 

Dinsdagavond 4 april    Tafelgesprek 

Dinsdag 4 april    Open dag 

mailto:educatief@qwestor.nl
mailto:tomatisgoes@zeelandnet.nl
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Gratis introductiecursus 3D-printen  
 
Naam bedrijf :  FabLab 
Contactpersoon:  Alinda Mastenbroek 
Postadres:  Kousteensedijk 7, Middelburg                                                                                                   

(Zeeuwse Bibliotheek) 

Tijd:    dinsdag 4 april 18.00 – 20.00 

vrijdag 7 april 10.00 -12.00 uur 
 
Een FabLab is een leer- en werkplek. Iedereen kan er spelenderwijs kennis maken met digitale fabricage. Je 

kunt de machines van het FabLab gebruiken voor je werk, opleiding of hobby. 

                              

Volg in het FabLab een introductiecursus 3Dprinten.  

Binnen 2 uur leer je hoe een 3Dprinter werkt en wat er voor nodig is om een ontwerp uit te printen.  

 

Groepsgrootte: Maximaal 6 deelnemers  

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@fablabzeeland.com   

onder vermelding van aanmelding week van autisme 

Geef aan op welke data en tijdstip jij de introductiecursus wilt volgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam bedrijf :           Autisme Informatie Centrum 
Contactpersoon:          Esther Kok,  autismezeeland@hotmail.nl  
Locatie:                         Buurthuis “De Pit” , Appelstraat 2A, 4462 TL Goes 
 
Tijd:                               13:30 tot 16:30 uur      
 
Thema “Zo doe ik het”.  Hoe ga je om met verschillende facetten van het leven, wat komt er op je weg en hoe 

geef je dit vorm. U hoort er meer over van 3 ervaringsdeskundigen: een jonge man met ASS (14.00 – 14.20 

uur), een moeder / partner van persoon met ASS (14.30 – 14.50 uur) en een vrouw met ASS (15.00 – 15.20 

uur). 

U kunt deze verhalen beluisteren, diverse informatie stands bezoeken en/of in gesprek gaan met teamleden. 

 
 

Dinsdag 4 april  en vrijdag 7 april 

Woensdag 5 april   Inloop / koffiemiddag   

mailto:autismezeeland@hotmail.nl
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Naam bedrijf:             Prokino 
Contactpersoon:         Nicole Stoutesdijk 
Locatie:                         Buurthuis “De Pit” , Appelstraat 2A, 4462 TL Goes 
 
Tijd:                              Tussen 13:30 tot 16:30 uur      
 
Informatiestand tijdens de inloopmiddag van het AIC 

 
 
 
  
 
 
Naam bedrijf:             Eigen Richting 
Contactpersoon:         Nel Bouwhuis 
Locatie:                         Buurthuis “De Pit” , Appelstraat 2A, 4462 TL Goes 
 
Tijd:                              Tussen 13:30 tot 16:30 uur      
 
Informatiestand tijdens de inloopmiddag van het AIC 

 
 
 
 
 
 
 
Naam bedrijf:             Koninklijke Auris Groep 
Contactpersoon:         Marleen Kösters 
Postadres:                    Nassaulaan 8, 4461 SX Goes 
Tel:                                 0113 323264 
Tijd :                              13:45 tot 16:00 
 
13.45 uur inloop 

14.00 uur Een kijkje in de behandelgroepen: 

Kennismaken met structuur,  visualiseren,  en met de verschillende manieren van ondersteuning van de 

communicatie. Korte voorlichting over de nieuwe cursus ToM taal (In het alledaagse 

sociale verkeer is het cruciaal dat we de intenties en emoties van anderen kunnen inschatten en begrijpen. Dit 

vermogen heet Theory of mind. Met name ‘mental state talk’ is essentieel: het praten over verlangens, intenties, 

gevoelens en overtuigingen. In de cursus gaan we de ‘mental state talk’ in prentenboeken opzoeken!) 

14.45 uur presentatie zorg- en onderwijsarrangementen. 

15.15 uur koffie/thee informatie- en materialenmarkt. 

 
 

Woensdag 5 april    Open deur 

Woensdag 5 april    Informatiestand 

Woensdag 5 april    Informatiestand 
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Rondleiding en Informatie  
Naam bedrijf:                Nireas Zorggroep 
Contactpersoon:   Z. van Eck 
Postadres:    Dorpsstraat 13, 4323 LJ Ellemeet 
Verzamellocatie bezoekers:  Moolweg 7, Ellemeet 
Datum tijd en plaats:               10:00 tot 13:00 uur 
 

Nireas Groep is aanbieder van zorg en begeleiding voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen met 

autisme. Nireas Groep biedt langdurige en intensieve begeleiding en ondersteuning en leidt toe naar de 

volgende stap in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. www.nireasgroep.nl  

 
.    

 

 
 
 
 
Naam bedrijf :           OdyZee 
Contactpersoon:    Tonia de Groene 
Postadres:   Oostmolenweg 81 4481PM Kloetinge 

Tijd:    14:30-15:30 uur 

 

OdyZee te Goes,is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met 

psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in een 

rustige en veilige leeromgeving aangeboden.  We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier 

basisonderwijs.  

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO b, t en HAVO niveau. Vanaf leerjaar 3 worden er 

sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast 

volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject. Er is gelegenheid om de school te bezoeken en een korte 

presentatie te volgen over “Het onderwijsaanbod op OdyZee.” 

 

 

 

 

 

Woensdag 5 en donderdag 6 april     

Autisme Belevings Circuit 

Woensdag 5 april    Inloop 

http://www.nireasgroep.nl/
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Naam bedrijf:             Perspectief Zeeland 
Contactpersoon:         Eva Hordijk 
Postadres:                    President Wilsonlaan 35, 4334GB Middelbug 
Tel:                                0620 39 5756 
Tijd: `              9:30-12:30 
 
 

Detachering, werving en selectie, trainingen en coaching voor (hoog) opgeleide mensen met een vorm van 

autisme die op zoek zijn naar een baan binnen een regulier bedrijf.  

Kom vrijblijvend langs voor informatie, inschrijving, etc.  www.perspectief-zeeland.nl  

Donderdag 6 april    Inloop 

http://www.perspectief-zeeland.nl/

