
 

                                AUTISME INLOOP GOUDA 
 
Op www.autisme.nl afdeling Zuid-Holland vindt u alle activiteiten in uw buurt.  
De autisme week is dit jaar van 31 maart tot 7 april.  
 

Vrijdagavond 13 april 2018. Van 19.30 – 21.30 uur.  

Wij gaan een avond organiseren voor jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar. 
De spel groep Phoenix komt met diverse onbekende spellen om het uit te leggen en te 
spelen met de jongeren met of zonder autisme. 
Wij zorgen voor een fantastische avond. De toegang is gratis, aanmelden gewenst.  

 
Woensdagavond 23 mei 2018 Een heel bijzondere thema-avond.  

AUTI-MAATJES. Autisme – door de ogen van Jeroen en Robert.  
 
Met hun voorstelling “Hoepel op Rain Main!” proberen Jeroen en Robert op humoristische 
wijze naar hun eigen autisme te kijken. 
En zij rekenen af met een al te vaak negatieve beeldvorming rond autisme.  
Veel mensen met autisme worden tot op de dag van vandaag achtervolgd en 
geconfronteerd met vaak ongewenste vooroordelen rond ASS. 
 
Met zang, muziek, monologen en samenspraken heeft de voorstelling alle ingrediënten in 
zich om u op een andere wijze kennis te laten maken met autisme. 
 
Wij willen graag benadrukken dat deze avond ook heel geschikt is voor jonge mensen met 
autisme en hun vrienden, vriendinnen, boertjes, zusjes, ouders, enz.  
 
Voor deze thema-avond kunt u zich aanmelden via onderstaand mailadres of 
telefoonnummer. De avond duurt van 20.00 – 21.45 uur. Inloop 19.30 uur.  
De toegang kost 5 euro. Voor NVA leden 2,50 euro. Inclusief koffie/thee.  

 

Woensdagmorgen 13 juni 2018 Autisme en onderwijs.  
Kirsten Jaspers gaat in op de specifieke beperkingen van mensen met autisme 
bij het leren en hoe zij daarin beter begeleid kunnen worden.  
10.15 – 11.30 uur. Toegang gratis. Inclusief koffie/thee 
 
Locatie:  
Gezondheidscentrum Korte Akkeren, (kerkgebouw) 
Constantijn Huygenstraat 121 c, 
2802 LV Gouda.  
 
Info: 
Onze nieuwsbrief ontvangen of aanmelden thema-avond:  
autismeinloopgouda@gmail.com  of tel.: Henny Stam,  tel: 06-45588598.  
 
Hartelijk welkom!  
Het autisme inloop team bestaat uit drie vrijwilligers van de NVA. 
Henny Stam, Roelie Struijk en Jantien van Dijk.  
Jantien van Dijk heeft een praktijk voor relatie therapie en coaching voor partners.   
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