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Oktober-november 2017 
Donderdag 5 oktober  Koffie-avond*  inloop vanaf 19.15 uur  
  gezamenlijk begin  19.30 tot 21:00 uur 
Donderdag 12 oktober Inloopochtend  van 9:30 tot 12:00 uur 
Donderdag 26 oktober Koffie-ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
Donderdag 9 november Inloopochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
Donderdag 23 november  Koffie-avond*  inloop vanaf 19.15 uur  
 gezamenlijk begin  19.30 tot 21.00 uur 
 
*De koffie-avonden in oktober en november zijn in wijkcentrum De Driehoek! 
  Brengt u svp gepast geld (een muntje van 50 cent) mee voor koffie of thee? 
 
 
Woensdag 4 oktober 2017 gespreksavond voor ouders  
MEE, Welzin en gemeente Soest organiseren een gratis  gespreksavond voor 
ouders van een of meer kinderen met een vorm van autisme. Een gedrags-
wetenschapper zal een korte inleiding geven over  het onderwerp. Daarnaast zal 
een ervaringsdeskundige  ouder meepraten en haar ervaringen delen. Er is ruim 
gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar  ervaringen en tips uit te 
wisselen. Zie de bijgaande flyer voor meer informatie en aanmelden. 
 
 
Vrijdag 6 oktober 2017, theatervoorstelling “Een indiaan in huis” 
De NVA Regio Utrecht en Balans Utrecht nodigen u uit voor de voorstelling Een 
indiaan in huis van Theatergroep Bint, vrijdagavond 6 oktober 2017 in het 
ICOONtheater in Amersfoort. 
Theatergroep Bint speelt de voorstelling ‘Een indiaan in huis’, een herkenbare en 
ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije 
omgeving. De voorstelling is speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben 
met autisme (ouders, hulpverleners, leerkrachten.) Op basis van verhalen en 
ervaringen van ouders is deze voorstelling tot stand gekomen. 
Zie de bijgaande uitnodiging voor meer informatie en kaartjesverkoop. 
 
 
Thema-avond 9 november 2017 in wijkcentrum Het Klokhuis 
9 november 2017 organiseert AIC Amersfoort een thema-avond waar 
Gijs Horvers een lezing zal geven over autisme en communicatie.  
Gijs neemt ons in 1,5 uur mee door het boek Plan B. Hij praat over het 
maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot 
autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een 
ingewikkeld proces. Maar zoals Gijs zegt: "Autisme: je kunt er niets aan 
doen, maar wel iets mee doen”. Toegang is gratis, kleine vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd.  
Zie voor tijden en aanmelden de bijgaande flyer.   
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Wat is een inloopochtend? 
Tijdens de inloopochtenden staan vrijwilligers voor u klaar voor een persoonlijk 
gesprek. 
Waar:  AB Het spectrum 
 Radonweg 24 in Amersfoort 
 Trap op, dan naar rechts, einde van de gang rechts 
Frequentie: Iedere 2e donderdag van de maand 
 
Wat is een koffie-ochtend/-avond? 
De koffie-ochtend/-avond wordt georganiseerd met de bedoeling om u in contact 
te brengen met lotgenoten, dus voor mensen met autisme, hun partners, 
familieleden e.a. betrokkenen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt 
u uw ervaringen, vragen en tips met elkaar en met de vrijwilligers van het AIC 
uitwisselen. 
Tijdens een koffie-ochtend is er van 10.00 – 12.00 uuur inloop. Bij een koffie-
avond is er inloop vanaf 19.15 uur en starten we gezamenlijk om 19.30 uur.  
 
Koffie-ochtend 
Waar:  AB Het spectrum 
 Radonweg 24 in Amersfoort 
 Trap op dan naar rechts, einde van de gang rechts 
 
Koffie-avond 
Waar:  Wijkcentrum De Driehoek 
 Woestijgerweg 3 in Amersfoort 
 De Werkruimte 
 
Locaties 
AB Het Spectrum, Radonweg 24, 3812RL Amersfoort 
Er is parkeerruimte genoeg. Bus 1 van Connexxion stopt op de Heliumweg bij de 
Kryptonweg. U volgt de Kryptonweg, u volgt de bocht naar rechts, dan bent u op 
de Radonweg. Het is aan uw rechterkant. 
 
De Driehoek, Woestijgerweg 3, 3817SB, Amersfoort 
Vrij parkeren kan in de omgeving. Neem vanaf Centraal Station Amersfoort 
buslijn 8 van Syntus richting Schuilenburg. Deze bus stopt bij de halte Juliana 
van Stolbergpark op de Leusderweg. Dan is het nog ongeveer 2 minuten lopen 
naar De Driehoek. Steek na het uitstappen de straat over en ga naar rechts op 
de Leusderweg. Neem de eerste zijstraat links, de Frans Halsstraat. Neem 
daarna weer de eerste zijstraat links, de Woestijgerweg, en loop naar nummer 3, 
De Driehoek. Dit is aan de linkerkant.  
 
Handige links 
NVA Website:  Autisme.nl 
Autismefonds van de NVA: Autismefonds.nl 
Autismeshop van de NVA: Autismeshop.com 
FB-pagina AIC Amersfoort: https://nl-nl.facebook.com/AICAmersfoort 
FB-pagina KAN: https://nl-nl.facebook.com/AutismeAmersfoort 
 
Volg ons ook op Facebook.  


