
 

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@gmail.com . 

 

1 
 

 

Nieuwsflits         |   NVA regio Groningen/Drenthe        |        2017 nr. 3 
 
 

Vooraf: 
 
Over deze en komende maand is er veel te melden: niet alleen heeft onze regionale NVA een 
nieuwe voorzitter; ook het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is voortvarend gestart met een 
nieuw aangestelde coördinator. Beide stellen zich in deze Nieuwsflits kort aan u voor. 
Verder is er nieuws vanuit de Coalitie Vanuit Autisme Bekeken. Natuurlijk komt de Autismeweek 
2017, dit jaar met als thema ‘Jong en Aut’, aan bod. Er zijn weer verschillende tips en activiteiten 
in de regio binnengekomen, en zelfs een oproep van onze buren uit Friesland. 
 

Nieuws: 

 
De nieuwe voorzitter, Anja Verstappen, stelt zich voor! 

 
Tijdens onze jaarvergadering op 4 maart j.l. heeft Ekke Wolters de 
voorzittershamer overgedragen aan Anja Verstappen. Waar Ekke in 
de vorige Nieuwsflits ons zijn terugblik presenteerde, zal Anja hier in 
een korte vooruitblik haar ideeën over de NVA geven (zie foto). 
 
 
Ik ben Anja Verstappen en leef samen met mijn man en dochter (8 jaar) in de pro-
vincie Groningen. Toen onze dochter 2 jaar oud was, merkten we dat sommige as-
pecten van haar ontwikkeling wat moeizamer liepen. Dat uitte zich thuis onder an-
dere in driftbuien, claimend gedrag en eindeloze rituelen voor het slapengaan. Het 
contact met volwassenen liep meestal redelijk, maar met leeftijdsgenootjes speelde 

ze nauwelijks. Overigens is ze een ontzettend lichamelijk meisje dat dol is op knuffelen en stoeien en dat ook in staat is 
tot het geven van liefde. Ze gaat naar een reguliere basisschool waar ze – mede dankzij de goede begeleiding van de 
juffen – goed mee kan komen. 
 
In de eerste tijd na de diagnose ASS bij onze dochter (toen 2 jaar) hebben mijn man en ik hulp gezocht binnen het hulp-
verlenerscircuit. Daar vonden we toen niet wat we zochten. Al zoekende werd ons duidelijk dat er bij de hulpverlening 
vaak wordt uitgegaan van ‘het autistische kind’, terwijl het in feite ging over wat autisme betekende voor dit kind!  
Uiteindelijk kwamen we bij het AIC terecht, en daar merkten we dat we als vanzelf begrepen werden. Dat was een ge-
weldige verademing. Toen ik later de vacature voor een bestuurslid zag voor regio Groningen/Drenthe, besloot ik al snel 
dat ik aan deze club graag een bijdrage wilde leveren. 
 
Wat ik aantrof bij de NVA was in de eerste plaats een voorzitter – in de persoon van Ekke - die met hart en ziel en met 
ervaring en ambitie in de regio Groningen/Drenthe heel veel tot stand gebracht heeft. Dat maakt het zowel prettig als 
moeilijk om hem op te volgen. Moeilijk omdat ik dat niet meteen kan evenaren, en prettig omdat er een volwassen 
organisatie staat. Gelukkig heb ik een periode kunnen meedraaien met Ekke. Ik heb daardoor al een aantal vergaderin-
gen en bijeenkomsten bijgewoond. In al die bijeenkomsten valt het me steeds weer op hoe groot de persoonlijke be-
trokkenheid van de vrijwilligers en de netkwerkpartners is. 
 

Belangrijkste taak … 
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De belangrijkste taak die ik nu voor me zie als voorzitter is tweeledig;  
- Naar binnen toe wil ik samen met de vrijwilligers ervoor zorgen dat mensen die met ASS te maken hebben, 
elkaar kunnen vinden en zich samen sterk kunnen maken of gewoon hun ei kwijt kunnen. Dat kan bijvoorbeeld in ge-
spreksgroepen, informatiebijeenkomsten en koffiebijeenkomsten. 
 
- Naar buiten wil ik meer bekendheid geven aan ASS. Ik merk bijna dagelijks dat er nog steeds veel onbegrip 
bestaat over ASS. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer werkgevers, de overheid en leerkrachten meer weten over ASS, 
dit mensen met ASS helpt hun plek te vinden in de maatschappij. Dat is wat ik mensen met ASS gun, maar ook wat ik de 
maatschappij gun. 

 
 

Mira Homan begonnen als coördinator Autisme Expertise 
Netwerk Drenthe! 

 
Per 1 februari ’17 ben ik aangenomen als coördinator van het AEN Drenthe. Het is een pitti-
ge klus waar ik graag mijn tanden in zet, want ik krijg er veel energie van. Ik heb 8 uur per 
week voor het netwerk beschikbaar en moet dus prioriteiten stellen, maar gelukkig is de 
eerste aanzet gemaakt. 
 
Scauting Hoogeveen is in opdracht bezig met een online vindplaats voor het AEN Drenthe 
en met het ontwikkelen van een logo. Een mooie opdracht voor mensen met een ASS ten 

behoeve van mensen met een ASS (en hun naasten).  
 
Intussen heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners, ook heb ik een themabijeen-
komst bijgewoond van de regionale NVA. Kortom ik zit er al goed in! 
 
Naast mijn werk voor het AEN Drenthe werk ik 20 uur als coördinerend begeleidster bij Woon- werkboerderij Peest. 
Ook ben ik enigszins ervaringsdeskundige; mijn oudste dochter Tessa heeft een licht verstandelijke beperking en een 
ASS. Vanuit mijn vakgebied en persoonlijke ervaring ben ik dankbaar dat ik de kans krijg om input te mogen geven aan 
het AEN Drenthe.  
Via de Nieuwsflits zal ik u regelmatig op de hoogte houden! 
 
U kunt mij bereiken via: m.homan2@promens-care.nl  

 

 
 
De coalitie Vanuit Autisme bekeken 
is gestart 
 

De coalitie Vanuit autisme bekeken verbindt mensen en organisaties die actief hun kennis, er-
varingen en initiatieven willen delen en die willen leren van en met anderen. Door deel te ne-
men aan deze coalitie laat je zien dat je wilt bijdragen aan een inclusieve maatschappij, met au-
tisme als kompas. 
 
Ga naar onze vernieuwde website www.vanuitautismebekeken.nl en word deelnemer of deel je 
innovatieve initiatief. 
 
 

Bijeenkomst voor artsen en studenten met ASS…  

mailto:m.homan2@promens-care.nl
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Bijeenkomst voor artsen en studenten geneeskunde met autisme 
Samen met huisarts Els van Veen en verzekeringsarts Lujan Blankenstein organiseren we op 22 april 2017 een besloten 
bijeenkomst waar artsen en studenten geneeskunde met autisme met elkaar in gesprek gaan. Over hoe autisme en het 
doktersvak zich verhouden, over persoonlijke ervaringen en ambities om open te zijn over je eigen autisme. Houd je je 
diagnose voor je of kies je er bewust voor om ermee naar buiten te komen? 
Je kunt je hier aanmelden. 
 
Voorwaarde voor deelname is dat je geneeskundestudent of arts bent en zelf de diagnose autisme hebt (of een zeer 
sterk vermoeden van autisme bij jezelf). Voor vragen kun je terecht bij 
info@vanuitautismebekeken.nl.  
 
Kennisdossier hersenletsel en autisme 
Het kennisdossier hersenletsel en autisme geeft gemeenten, adviesraden sociaal domein en lokale belangenorganisa-
ties inzicht in de leefwereld van mensen met autisme en hersenletsel (NAH). Ook laat het dossier zien wat nodig is om 
tot de juiste ondersteuning op het juiste moment te komen. Dit kennisdossier is begin maart gepubliceerd door Aan-
dacht voor iedereen en Vilans. De coalitie Vanuit autisme bekeken werkte mee aan de inhoud. We roepen iedereen op 
om dit dossier lokaal en in eigen geledingen zo breed mogelijk te verspreiden. 
Download het kennisdossier hersenletsel en autisme  
 
Autisme op de werkvloer 
Autisme en werk: een onderwerp waar veel over te doen is. Soms is er een hype en lijkt ieder bedrijf op zoek naar 
werknemers met autisme. Maar in de praktijk gaat het niet altijd makkelijk. Vaak is er wat extra's nodig om een prettige 
werkplek te vinden en te houden. Zowel de werknemers met autisme, arbodienstverleners en verzekeringsartsen kun-
nen helpen om het proces beter te laten verlopen. De coalitie Vanuit autisme bekeken ontwikkelde samen met deze 
doelgroepen informatie en instrumenten die het gesprek over werk en autisme ondersteunen, zoals: 

 Gesprekshulp voor werk voor werknemers en hun leidinggevende/werkgever 

 Aanpassingen op het werk (PDF) 

 Groslijst voor arbodienstverleners 

 Beoordeling van individuele belastbaarheid bij mensen met autisme voor verzekeringsartsen 
Zie verder de website: https://www.vanuitautismebekeken.nl/nieuwsoverzicht  

 
Stap voor stap verder in het onderwijs 
Autismevriendelijkheid begint met kleine dingen. Iedereen kan stappen zetten om het onderwijs inclusiever te maken. 
Wil je weten wat jij kunt doen? Meld je aan voor deze uitdaging en ontvang vanaf half april regelmatig inspiratie per 
mail, zoals een praktische tip of handige handreiking. 
Meld je aan  

 
 

Activiteiten in de regio: 

 
 

 Vertoning van de film “Ben X”  
 Dinsdagavond 28 maart te Groningen 
 

 
De film Ben X uit 2007 van Nic Balthazar is het verhaal van een jongen met het syndroom van As-
perger, die op school gepest wordt en vlucht in de virtuele wereld van een computerspel. 
We vertonen de film op filmformaat in Groningen, voor een beperkte groep. Entree €3,50. 
 
Heeft u interesse? 
Binnenkort staat er meer informatie op onze facebookpagina:  www.facebook.com/aicgroningen  
of maak uw belangstelling kenbaar door een email aan: aic_groningen@live.nl   
  

mailto:info@vanuitautismebekeken.nl
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http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl


 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 

 
Dementietafel 
28 maart 2017 in Groningen 
Op deze dag 's avonds wordt de eerste Dementietafel van dit jaar georganiseerd. Het thema is dit 
keer 'kwaliteit van leven tijdens de hele fase van dementie'. Volg ons op Twitter en/of Facebook 
voor meer informatie! Zie ook: Nieuwsbrief VG Belangenplatform Groningen .  
Info: dementietafel@iederin.nl  
Locatie: 
Hoendiep 95, Groningen 
Tel. 050 571 3999 
 

Proattoavel Westerkwartier: Wat zijn uw ervaringen met de zorg voor uw 

kind/verwante? 
6 april 2017 in Tolbert 
Komt u uit het Westerkwartier? En bent u ouder of verwant van iemand met een verstandelijke 
beperking? Dan willen wij graag met u om tafel en in een ongedwongen sfeer in gesprek over uw 
ervaringen. 
Wat gaat er goed in de zorg voor uw kind of verwant(e)? Waar kan het beter?  
Waar ziet u knelpunten? Misschien bij dagbesteding of vervoer?  
En misschien wilt u weten wat VG-BelangenPlatform voor u kan betekenen?  
 
Locatie: Dorpshuis Tolbert/CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur 
Aanmelden: In verband met de voorbereiding en catering zouden we het fijn vinden als u zich 
aanmeldt bij vgbelangenplatform@zorgbelang-groningen.nl  
 
Koffie/thee staat klaar en er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. 
 

 

Cursus Inzicht in Autisme Frans Coolen 
30 maart Emmen 

 
Frans Coolen beantwoordt de vraag wat autisme is en hoe autisme zich kenmerkt volgens 
de DSM5 . Welke impact autisme heeft op de omgeving? De theorie wordt gekoppeld aan 
de praktijk met filmfragmenten en voorbeelden om de kenmerken van autisme te verdui-
delijken. U heeft volop de gelegenheid om vragen te stellen. U ontvangt na afloop een 
certificaat als bewijs van deelname. 
 

Datum:  Donderdag 30 maart 2017                                                           
Locatie:             Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat, 26-B 7815 VN Emmen                                                           
Kosten:  € 100,00. Voor NVA leden € 80,00 inclusief koffie/thee en lunch en certificaat 
voor bewijs van deelname. Informatie over het NVA-lidmaatschap: www.autisme.nl                                                                                                                
Aanmelden: Kan alleen via: www.intoautisme.nl/cursussen                                                                                                    
  Er is maximaal plaats voor 20 deelnemers.                                                           
  Bij meer aanmeldingen wordt bekeken of de cursusdag herhaald kan worden.    
 

https://vg-belangenplatform.email-provider.nl/web/zjeogsahgl/j0xa1xfbc6/97zzzfpgrt/xqzto0fgij
mailto:dementietafel@iederin.nl
mailto:vgbelangenplatform@zorgbelang-groningen.nl
http://www.intoautisme.nl/cursussen
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Jong & Aut 
 

1 t/m 8 april 2017 
 
Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. De NVA Autismeweek wordt dit 
jaar voor de achtste keer georganiseerd rond 2 april. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Au-
tisme Dag (World Autism Awareness Day) en geldt als dé dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. 
 
Het thema van de NVA Autismeweek 2017 is Jong & AUT. Dit thema hebben we gekozen om het belang van vroegher-
kenning en -erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Over waarom het belangrijk is om al vanaf jonge 
leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Zodat zij niet onnodig uitvallen 
op school of op het werk. Dat zij kwaliteit van leven ervaren, en de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier 
en tempo te ontwikkelen. Op dit moment zijn er veel volwassenen, en met name ouderen, die pas op zeer late leeftijd 
een diagnose hebben gekregen – vaak na jarenlange worsteling met uiteenlopende problemen. In deze Autismeweek 
vragen we ook aandacht voor deze groep, in het bijzonder voor ouderen met autisme: ook zij verdienen het om van een 
goede oude dag te genieten. 

 
Voor een actueel overzicht van activiteiten tijdens deze autismeweek: ga 
naar www.autismeweek.nl . 

 
 
Steenwijk 1 april: ‘Een indiaan in huis’ 
 

 
 
Een Indiaan in huis is een voorstelling die je als toeschouwer aangrijpt. Een indiaan in huis is een 
herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije omge-
ving. 
 
De teksten zijn geschreven op basis van interviews met ouders en kinderen met autisme. De voor-
stelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Na de voorstelling volgt een interactief gedeelte in 
de vorm van een pow-wow* waarin Bint het publiek prikkelt en uitnodigt om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Er worden onderling ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en tips verzameld. 
* Een pow-wow is een bijeenkomst van wijze indianen die samen spreken over levenservaringen. De voorstelling en de 
pow-wow zorgen voor (h)erkenning, nieuwe inzichten en empowerment. Een indiaan in huis kan ook goed ingezet wor-
den voor educatieve doeleinden. 
 

Locatie:  Vestzaktheater van RABOtheater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk. 
Tijd: 13.30 uur tot 15.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur). 
Entree: NVA-leden € 5,00. Niet-NVA-leden € 7,50. 
Aanmelden (verplicht) via: aicsteenwijkerland@gmail.com   
Er is maximaal plaats voor 120 personen. 
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Open middag JADOS op 5 april in Groningen 
 
In het kader van de autismeweek nodigt JADOS u uit voor een open 
middag op woensdag 5 april van 17.00 tot 20.00 uur  
bij Stumass Groningen.  
 

JADOS gelooft dat mensen met autisme, net als ieder ander, een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, 
mits er de juiste dosis begeleiding is. Belangrijk is dat deze begeleiding wordt gegeven in de verschillende levensfases, 
op de domeinen wonen, studeren en werken. JADOS heeft deze kennis en expertise en zet deze in via haar dochteror-
ganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA. 

 
Open middag en stadstour JADOS organiseert in het kader van de autismeweek op 5 april een 
open middag en een korte stadstour.  
De stadstour wordt gegeven door één van de bewoners van IVA wonen waarbij ook een woonbe-
geleider aanwezig zal zijn. Er wordt gestart vanaf de IVA locatie in de stad, het adres hiervan is 
Sint Walburgstraat 22-29, Groningen om 15.30 uur. Hierdoor krijgt u een beeld van onze bewo-
ners, de werkwijze en de locatie van IVA wonen.  
Daarna krijgt u een korte stadstour naar de volgende locatie, Stumass, waar vanaf 17.00 een open 
middag plaatsvindt. U bent van harte uitgenodigd om dan een kijkje te komen nemen op de 
Stumass locatie met een hapje en een drankje. Er wordt dan een korte presentatie gegeven over 
wie wij zijn en wat wij doen voor de studerende en werkende mensen met autisme. Er is er ruim 
de gelegenheid voor het stellen van vragen aan onze woonbegeleiders. 
Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in de open middag en niet de stadstour, kan dit natuurlijk ook, 
dan bent u vanaf 17.00 welkom op onze Stumass locatie, Verlengde Visserstraat 10-A, Gronin-
gen. 
Aanmelden: u kunt zich voor 31 maart voor deze open middag aanmelden bij: 
petra.borger@capitowonen.nl  
 
 
 

AGENDA 
28 maart – Vertoning film ‘Ben X’ bij AIC Groningen 
28 maart – Dementietafel Belangenplatform Verstandelijk Gehandicapten Groningen 
30 maart – Inzicht in autisme - Emmen 
3 april – inloopochtend AIC Groningen 
6 april – Proattoavel Westerkwartier, Tolbert 
12 april – inloopavond Auticafé Groningen 
 

NVA Autismeweek: 1 t/m 8 april 
 

1 april – Voorstelling ‘Een Indiaan in huis’ Steenwijk 
5 april – Open middag JADOS Groningen 
6 april – Lentis Hoogeveen: autisme een belevingsbaan 
8 april – Paarden en mensen, Kropswolde 
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Tips:  

 
Alétho ICT dagbesteding nu ook in 
Groningen 
Te laat voor de open dag, maar toch het 
vermelden waard: 
Na een goede start in Assen te hebben ge-
maakt, heeft Alétho een tweede vestiging 
geopend in De Ommelanden, Friesestraat-
weg 213K in Groningen. 
 

Alétho biedt educatieve- en arbeidsmatige dagbesteding, leer- en werktrajecten aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Alétho krijgen zij de ruimte om hun ICT-, werknemers- en so-
ciale vaardigheden te ontwikkelen. Samen met de deelnemer wordt een ontwikkelplan op maat 
gemaakt, om indien mogelijk door te groeien naar een (begeleide) reguliere werkplek. Deelne-
mers kunnen zich bekwamen in een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals programmeren, web 
development, 3D design, robotica, data invoer, testen van computerprogramma’s, fotobewerking, 
onderhouden van websites/webshops en dergelijke. Informatie via: info@aletho.nl of Hanneke 
Versteeg 06-42287844 en Theo Versteeg 06 36437001  . 
 

Friemelcubus 

 
Niet echt een spelletje maar zeker iets voor iedereen die zich 
soms wel verveeld, of juist tijdens een stress moment iets te 
doen moet hebben of het gewoon fijn vindt om te friemelen:  
 
Met de friemelkubus, die de bedenkers zelf  'FidgetCube' noe-
men, kun je klikken, scrollen, rollen, draaien en aaien. Er zitten 
knopjes op, een wieltje, een joystick, een kogeltje. Sommige 
dingen maken geluid, anderen juist niet zodat je ook tijdens 

een vergadering er op los kunt friemelen. En hij is zelfs klein genoeg om het onopvallend in je 
broekzak te doen. 
Te krijgen bij o.a. Bol.com 
 

 
Praten doe je met zijn tweeën.  

 
Een praktische handleiding voor ouders van kinderen met een vertraagde 
taalverwerving 
 
Praten doe je met zijn tweeën is een boek voor ouders en professionele 
verzorgers van jonge kinderen die extra hulp nodig hebben bij de ontwik-
keling van hun spraak en taal. Dit boek leert je methodes en vaardighe-
den die je dagelijks kunt gebruiken in de interactie met je kind. 
Prijs: € 38,90 
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Life, animated: how Disney gave voice to a boy with autism 
 

Een op waarheid gebaseerde documentaire uit 2016 die 
nog in het ‘kleine filmcircuit’ draait maar nu al veel ge-
prezen wordt.  
 
Centraal staat een autistische jongen, Owen, die vanaf 
zijn 3e jaar niet meer spreekt en vrijwel onbenaderbaar 
is voor zijn ouders. Totdat bij toeval ontdekt wordt dat 
communicatie wel mogelijk is, maar dan uitsluitend via 

de karakters uit Disneyfilms. Zijn vader weet de barrière te doorbreken door zich in te leven in 
een van de Disneyfilmkarakters, en van daaruit met Owen te praten. Plotseling geeft Owen aan 
dat hij zich alleen voelt. Dat betekende een doorbraak. Disney films werden zijn alfabet, zijn 
bouwstenen om zich de wereld eigen te maken. Om in de gaten te houden! Nu al te huur via Net-
flix. 

 

Oproepen:  

 

Onderzoek naar havo/vwo-
onderwijs voor leerlingen met 
ASS 

 
Het havo/vwo-onderwijs in het Noorden blijkt niet altijd goed aan te sluiten bij de ondersteu-
ningsbehoeften van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De NVA krijgt sinds eni-
ge tijd veel signalen van ouders waaruit blijkt dat leerlingen met ASS niet altijd de ondersteuning 
(kunnen) krijgen waar zij behoefte aan hebben. De NVA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling 
en wil graag inzichtelijk krijgen hoe groot dit probleem is. Daarom is de vereniging een onderzoek 
gestart. 
 
Zij vraagt ouders van kinderen met ASS een vragenlijst in te vullen, over hoe zij het voortgezet on-
derwijs op havo/vwo-niveau voor hun kinderen ervaren. De vragen gaan onder andere over de 
ondersteuning op school en wat ouders eventueel missen op school. Maar ook over wat de school 
eventueel wél biedt, waar andere scholen iets van zouden kunnen leren. 
 
Ook wil de NVA graag weten hoe de ideale school voor kinderen met ASS er volgens de ouders uit 
zou moeten zien. De NVA vraagt de ouders ook of er eventueel een klas of zelfs school apart voor 
ASS-leerlingen met havo/vwo-niveau zou moeten komen. En wat zo'n klas of school dan zou moe-
ten kunnen bieden, wat reguliere klassen en reguliere scholen op dit moment niet of onvoldoen-
de kunnen bieden. Eind maart zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. 
 
Misschien kunt u nog meedoen? 
De link naar de enquête: https://www.enquetesmaken.com/s/havovwoautisme  
 
Meer informatie: 
Yvonne Zondervan 
Regio Consulent NVA Friesland 
Voorzitter NVA Friesland 
 
Tel. 06 38 117 368 
Website Friesland: www.autismefryslan.nl  

https://www.enquetesmaken.com/s/havovwoautisme
http://www.autismefryslan.nl/
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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 april a.s. 
 
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 én 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 én hun betrokkenen. 
 
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 april 2017 
 
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 
 
 

                                                                                                                                                                                         
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). 

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
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Aut-there app: 
De AutThere-website: de sociale app voor jongeren met autisme! 
www.aut-there.nl  
 
De AutThere-app is vanaf 28 maart a.s. verkrijgbaar in de app-stores. 
 
 
 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen?  

Zoekt u een contactpersoon uit de regio? Ga naar de website: NVA Nieuws uit de regio Gronin-
gen-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 
nva.gron.dren@gmail.com? Graag daarbij even aangeven of u lid bent van de NVA en/of de 
Nieuwsflits als belangstellende krijgt (staat bovenin de onderwerp-regel van de verzendmail). 
 
 

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   

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mo-
gelijke vragen 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?  

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

http://www.aut-there.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:nva.gron.dren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre
http://www.meegroningen.nl/

