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Cursus Samen Sterk - 27 mei + 3 juni,  
Assen: 
Handelingsgericht werken voor ouders 
 

 
De tweedaagse cursus ‘Samen Sterk’ is ontwikkeld door het Ouderplatform Gooi & Omstreken, sa-
men met en naar aanleiding van het boek “Samen Sterk” van Noëlle Pameijer. 
 
 
Hoe beter ouders en professionals het lukt om samen te werken, hoe beter het welbevinden, de 
werkhouding en de schoolprestaties van een kind zijn.  
 
De cursus Samen Sterk biedt ouders een kader voor communicatie, voor overleg en samenwerking. 
Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat 
fout dreigt te lopen? Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw emoties? 
 
Het doel van de cursus is om ouders in hun kracht te brengen als gelijkwaardig partner van onderwijs 
en zorg. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus. 
 
Alle cursisten krijgen het handzame cursusboekje met daarin de belangrijkste onderwerpen. 
 
Cursusdagen: woensdagavond 27 mei en 3 juni 
Locatie: wijkcentrum de Componist in Assen, Paganinilaan 15, 9402 VH Assen. 
Tijd: u bent welkom vanaf 19:15 uur.  
De start is om 19:30, geplande eindtijd ca. 21:45 uur. 
 
Kosten: € 50,00 voor de hele cursus.  
Korting: leden van NVA, Balans of BOSK betalen €30,00. Als je op de avond lid wordt, 
geldt dezelfde regeling. 
Aanmelden: o.meuwissen@planet.nl 
 

        
Deze cursus is medegeorganiseerd door Oudervereniging Balans en de NVA  

 
 

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:o.meuwissen@planet.nl
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Autismecafé Assen - 28 mei  
 
 

 

 

Graag nodigen wij ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte uit voor de volgende 
bijeenkomst van Autismecafé Assen. 
 
Thema: Prikkelverwerking en autisme 
Waarom wil mijn kind niet worden aangeraakt? Waarom wil mijn kind nooit een jas aan? Waarom 
loopt mijn kind op zijn tenen? Waarom houdt mijn zoontje steeds zijn handen op de oren? Waarom 
wil mijn dochter niet dat ik haar haren was en haar nagels knip? Waarom heeft mijn kind nooit hon-
ger of eet hij juist zonder remming? Waarom is mijn kind voortdurend aan het wiebelen en friemelen? 

Dit zijn allemaal vragen en voorbeelden die kunnen spelen in de dagelijkse omgang met je kind. Prik-
kels komen binnen via zintuigen, zoals geluiden, geuren, smaken en hongergevoel. De prikkels wor-
den in de hersenen verwerkt, zodat hier adequaat op gereageerd kan worden. Dit heet sensorische 
informatieverwerking. Mensen met autisme verwerken zintuiglijke prikkels vaak op een andere ma-
nier. Zij nemen de wereld anders waar dan de meeste mensen. Mensen met autisme kunnen overge-
voelig, maar ook onder gevoelig voor prikkels zijn. 

 Gastsprekers 

Gespreksleidster Hanneke Kappen gaat deze avond met Ike Stowers (ervaringsdeskundige) in 

gesprek over het thema en deze vragen. Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen 

te stellen en om persoonlijke ervaringen te delen. Ook als u zelf geen ervaringen heeft met 

dit onderwerp, bent u van harte welkom. Het 'ontmoeten' staat centraal binnen het Autis-

mecafé. 

 

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 

Tijd:       20:00 tot 22:30 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen 
Aanmelding:  Je hoeft je niet aan te melden                                                                                                                                                             
Kosten:  De toegang is gratis. Koffie of thee tijdens inloop en pauze is gratis.  
 

Contactpersoon: Margreet Hamming                                                                                                                        
Email: assen@autismecafe.nl   /  Website:  www.autismecafe.nl   

Het volgende Autismecafé zal zijn op donderdag 24 september 2015. Schrijft u het alvast in uw agen-
da? 

mailto:assen@autismecafe.nl
http://www.autismecafe.nl/
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Nieuwe redactie Nieuwsflits: Annemiek Koster  
 
Elke start kent ook een einde en een einde is vaak weer het begin van iets nieuws. De NVA Gronin-
gen/Drenthe heeft het altijd belangrijk gevonden om leden en geïnteresseerden op de hoogte te 
brengen van nieuws uit de regio.  
 
Jarenlang verscheen de regionale nieuwsbrief als bijlage bij Engagement, op het laatst nog maar 
twee maal per jaar. In december 2011 stopte de papieren versie definitief. Ondertussen werd de di-
gitale Nieuwsflits ook al een aantal jaren gemaakt, vanaf 2012 zelfs met een verbeterde vormgeving 
van Betty van Gelder. Nog steeds komen er nieuwe lezers bij.   
 
De redactie van de Nieuwsflits gaat binnenkort over in andere handen.  
Wia Remkes stopt en Annemiek Koster zal dit overnemen. Vanaf augustus zal ze op haar wijze vorm 
geven aan alle nieuws uit de regio. Annemiek heeft al ruime ervaring binnen de NVA. O.a. heeft ze in 
het algemeen bestuur gezeten. Door haar verhuizing van Leiden naar Dalen, maar vooral ook omdat 
ze nu over vrije tijd beschikt kan ze de Nieuwsflits verzorgen. We zijn ontzettend blij dat Annemiek 
het regionale team van vrijwilligers komt versterken en dat de Nieuwsflits verder kan! 
 
 

Workshop Autisme – 23 juni, De Bilt 
 

Balans Academy organiseert op dinsdag 23 juni een gratis workshop autisme voor leden van de 
NVA en Balans in De Bilt. 

 

Tijdens de workshop gaan we leren, voelen, horen en zien wat autisme is. Na afloop weet u wat de 
invloed van autisme kan zijn op de ontwikkeling van kinderen en hoe belangrijk helder taalgebruik is. 
Deze workshop is geschikt voor ouders, grootouders en opvoeders. 

De workshop wordt verzorgd door Maddy Hulshof. Maddy is leerkracht in het basisonderwijs en 
moeder van drie kinderen. Haar jongste zoon heeft ASS. In april 2011 verscheen haar boek ‘Dirigeren 
van de oceaan’, over de essentie van autisme aan de hand van dagelijkse voorvallen. Kijk voor meer 
informatie op www.maddyhulshof.nl 
 

Locatie: Weltevreden 4a, De Bilt (landelijk bureau NVA/Balans)) 

Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur, de workshop start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur (uitloop naar 
22.00 uur) 

Kosten: gratis voor leden 

Aanmelden 
Aanmelden is noodzakelijk. Stuur een mail naar Nicole de Kuyper:                                                                       
nicole.dekuyper@balansdigitaal.nl 
 
  

Actie voor nieuwe Balansleden 
De afgelopen maanden hebben Arga Paternotte (voormalig hoofdredacteur Balans Magazine) en 
Nikki Oostewechel (orthopedagoog en vrijwilliger Balans) het boek Houvast bij dyslexie herschreven 
en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. “Dyslexie en Leesproblemen” is verkrijgbaar voor                    
€ 17,99, maar voor nieuwe leden van Balans gratis!                                                                                                       
De actie loopt t/m eind juni en wordt herhaald in september. Kijk ook even op de website: 
http://www.balansdigitaal.nl/lidmaatschap/word-lid/ 

http://www.maddyhulshof.nl/
mailto:nicole.dekuyper@balansdigitaal.nl
mailto:nicole.dekuyper@balansdigitaal.nl
http://www.balansdigitaal.nl/lidmaatschap/word-lid/
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NIEUWS van Stichting                     
Eigen Woonplek  

Stichting Eigen Woonplek is een wooninitiatief voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme 
en een min of meer normale intelligentie. Onze vorige algemene nieuwsbrief is van juli 2013, een 
lange tijd geleden. Er is veel gebeurd sindsdien. Graag  informeren we u over de ontwikkelingen.  

In het najaar van 2014 hebben we de keuze gemaakt voor een locatie voor ons wooninitiatief en  
daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Huismeesters, verhuurder van de  
locatie. Het gaat om een bestaande locatie in een rustige en groene buurt niet ver van de  
binnenstad van Groningen. Onze bewoners kunnen geleidelijk instromen in vrijkomende  
appartementen.  
 
Ook in het najaar van 2014 hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met  
WoondroomZorg BV. Deze organisatie werkt samen met diverse ouderinitiatieven in het land en  
organiseert nu ook voor ons initiatief de begeleiding van de bewoners.  
 
Alle aspirant-bewoners die bij Eigen Woonplek willen gaan wonen worden gescreend door Inter- 
Psy. Deze organisatie kijkt zeer zorgvuldig of bewoners passen in het bewonersprofiel van Eigen  
Woonplek. De screening is voor Eigen Woonplek van belang en is ook voor aspirant-bewoners zelf  
en hun ouders een waardevolle stap in het proces naar zelfstandig gaan wonen.  
 
In december 2014 hebben de eerste bewoners de sleutel in ontvangst genomen van hun eigen  
appartement. Stichting Eigen Woonplek huurt daarnaast een appartement voor gezamenlijk  
gebruik: huiskamer voor bewoners en kantoorruimte voor begeleiding. Op dit moment, mei 2015,  
wonen er 6 bewoners bij Eigen Woonplek. Hun aantal zal geleidelijk nog groeien, we hebben nog  
aspirant-bewoners op onze lijst staan.  
 
Op dit moment schrijven we geen nieuwe bewoners in. Als u belangstelling hebt, kunt u deze zomer 
informeren of er nog plek is voor nieuwe bewoners op onze lijst.  
 
Nu ons wooninitiatief gerealiseerd is, zullen we geen algemene nieuwsbrief weer verspreiden. Voor 
informatie en contactgegevens verwijzen we naar onze website www.eigenwoonplek.nl. We zijn blij 
met het resultaat tot nu toe. We bedanken ieder die heeft bijgedragen aan onze start door mee te 
denken, informatie over ons te verspreiden of naar ons te verwijzen! 

Stichting Eigen Woonplek (vz:Joke van Raalte,  secr.Antje Heeringa)                                                                                                                                                     
Email: eigenwoonplek@gmail.com  / website: www.eigenwoonplek.nl 
 

 

Uniek talent 

Stephen Wiltshire (Engeland) heeft het unieke talent om 
zeer gedetailleerde tekeningen te kunnen maken.  Hij te-
kende o.a. Madrid, Dubai, Jeruzalem, Hong Kong, Tokyo 
en Sydney. Stephen is autistisch.                                                      
Zie: http://www.stephenwiltshire.co.uk/  

St. Pancras Station, Londen 

mailto:eigenwoonplek@gmail.com
http://www.eigenwoonplek.nl/
http://www.stephenwiltshire.co.uk/
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Oproep: Welke kinderen willen vertellen over hun ASS? 
 

 
 
Een onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis  
(ASS). De diagnose ASS is de laatste jaren sterk toegenomen; steeds meer kinderen in 
Nederland en andere landen krijgen deze diagnose. Dit heeft geleid tot een maat- 
schappelijke discussie waarin wetenschappers, hulpverleners en politici aan het woord  
komen. De stem van kinderen met ASS zelf is echter nog niet gehoord. Er is nog  
maar weinig onderzoek gedaan naar wat het echt betekent voor kinderen om een ASS  
diagnose te hebben. 
 

   Wat is het doel van dit onderzoek? Dit onderzoek is een eerste 
poging om de ideeën en ervaringen van kinderen met een ASS dia-
gnose (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS) in kaart te 
brengen. Het doel is om te onderzoeken welke rol deze diagnose 
speelt in het dagelijkse leven van kinderen. Dit onderzoek bouwt 
voort op het ADHD-VOICES onderzoek dat is uitgevoerd in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten, zie ook www.adhdvoices.com.  

 
 

Hoe ziet deelname eruit? Het onderzoek van drie afspraken              
(max. anderhalf uur) kan thuis of op de Rijksuniversiteit Groningen 
plaatsvinden. Aan kinderen zal worden gevraagd om gedurende 
één week foto’s te maken van hun dagelijkse leven. Deze foto’s 
vormen de leidraad tijdens het interview. Ook worden vragen 
gesteld over ASS en eventueel medicijngebruik. Er wordt voor 
gezorgd dat het kind zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk op 
zijn of haar gemak voelt. De eerste afspraak is een kennismakingsafspraak.                                         Het 
kind mag op elk moment stoppen met het interview.   
 
Wat gebeurt er na het onderzoek? Alle verhalen worden anoniem verwerkt in een onderzoeksrap-
port, waarvan alle kinderen die hebben deelgenomen een exemplaar krijgen. We hopen van dit on-
derzoek meer te kunnen leren van wat kinderen te vertellen hebben over ASS en daardoor kinderen 
beter te kunnen helpen. 
 
Wij zoeken: kinderen tussen 8 – 14 jaar 
Deelnemen of meer vragen? Bel of e-mail :                                                                                                                        
Telefoon: 06 28 07 28 55                                                                                                                                                        
E-mail: Anne Margit Reitsema,  a.m.reitsema@student.rug.nl 
 
  

Autisme uitspraken:  

http://stephanie-thejourney.blogspot.nl/2011/12/great-quotes-for-aspergers-and-autism.html 
"Autistic today. Genius tomorrow." 
"Just because I can't speak doesn't mean I have nothing to say!"                                                                           
"Autism is not a tragedy. Ignorance is the tragedy." 

 

Als je autisme zou be-
schrijven aan iemand 
die er nog nooit van 
gehoord heeft, hoe zou 
je dat doen? 

Hoe is het voor 
jou om naar de 
dokter te gaan? 

mailto:a.m.reitsema@student.rug.nll
mailto:a.m.reitsema@student.rug.nll
http://stephanie-thejourney.blogspot.nl/2011/12/great-quotes-for-aspergers-and-autism.html
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Samenvatting Onderzoek door Edwin Wijnen 

‘Executief Functioneren en Copingstijl van Normaal- en Hogerbegaafde Volwassenen met een Au-
tismespectrumstoornis ‘  
 

In het voorjaar van 2014 verzamelde Edwin Wijnen 
 (Open Universiteit Nederland, Master Psychologie, klinisch)  
via een vragenlijstonderzoek gegevens in het kader van zijn 
 afstuderen.  
Ook leden van de NVA waren hierbij betrokken.  
Hierbij zijn samenvatting.  
 
 

Er is een toenemende wetenschappelijke aandacht voor volwassenen met een autismespectrum-
stoornis (ASS), mede doordat de prevalentie ervan hoger blijkt dan eerder gedacht (0,6% – 1%). Vol-
wassenen met ASS kampen met executieve functieproblemen, wat vermoedelijk de mogelijkheden 
voor adequate coping beperkt.  
 
In het huidige onderzoek wordt onderzocht of bij volwassenen met ASS sprake is van enkele zwakker 
ontwikkelde specifieke executieve functies (cognitieve flexibiliteit, bewustzijn van eigen gedrag en 
effect op anderen, zelfstandig oplossingen en ideeën genereren voor alledaagse situaties, werkge-
heugen en planning en organisatievermogen). Daarnaast wordt de relatie onderzocht tussen execu-
tief functioneren en coping.  
 
Voor dit onderzoek voltooiden 110 respondenten in de leeftijd van 18 tot 77 jaar de vragenlijst. Het 
blijkt dat zij in vergelijking tot volwassenen uit de algemene bevolking knelpunten ervaren ten aan-
zien van de hierboven genoemde executieve functies. Uitzondering hierop vormt het bewustzijn van 
het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen: er wordt wél moeite ervaren, echter in mindere 
mate (eerder een aandachtspunt).  
 
Daarnaast bleken respondenten een knelpunt te ervaren ten aanzien van twee andere executieve 
functies, namelijk het zorgdragen voor een ordelijke (leef)omgeving enerzijds en het monitoren van 
het succes van eigen oplossingsstrategieën bij het uitvoeren van taken. Beperkingen in het executief 
functioneren, met name in de cognitieve flexibiliteit bleken gerelateerd te zijn aan een geringer ge-
bruik van probleemgerichte coping. Een verband tussen executief functioneren en emotiegerichte 
coping werd niet gevonden.  
Echter, er zijn aanwijzingen dat volwassenen bij wie naast ASS ook AD(H)D is gediagnostiseerd wél 
meer gebruiken maken van emotiegerichte coping.  
 
Tot slot bleken beperkingen in de cognitieve flexibiliteit en in het werkgeheugen samen te gaan met 
de mate waarin iemand door problemen en gebeurtenissen in beslag wordt genomen en hierover 
wordt gepiekerd. Leeftijd blijkt in geen enkel geval de gevonden verbanden op een significante ma-
nier te beïnvloeden, hoewel dit verwacht werd op basis van ander onderzoek (bij volwassenen uit de 
algemene bevolking blijken de hersenen op circa 25-jarige leeftijd als het ware uitgerijpt, inclusief de 
prefrontale cortex die een belangrijke rol speelt ten aanzien van de executieve functies). Mogelijk is 
er sprake van grote interindividuele verschillen in rijping van de prefrontale cortex bij volwassenen 
met ASS en zijn die verschillen nog grilliger in vergelijking tot mensen uit de algemene bevolking. 
 
Meer zicht op de complexe relatie tussen executief functioneren en coping bij volwassenen met ASS 
kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van interventies voor de klinische praktijk. Vervolgon-
derzoek wordt aangeraden naar de verbanden tussen executieve functies, copingstijlen bij volwasse-
nen met ASS en hun leeftijd, inclusief onderzoeksmethoden die meer licht werpen op causaliteit. 
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Kinderen met meerdere stoornissen tegelijk – 16 juni, De Bilt                         
Lezing van NVA/Balans 

Kinderen met ontwikkelingsproblemen blijken vaak te lijden aan meerdere stoornissen. Ze hebben 
niet alleen ADHD, maar bijvoorbeeld ook dyslexie. Ze hebben niet alleen autisme, maar ook ADHD. 

Psychologe Trudy Bron behandelt deze kinderen.                                                                                                           
Hoe komt het dat kinderen met ontwikkelingsproblemen vaak meerdere stoornissen blijken te heb-
ben? "De oorzaak van aandachtstoornissen, van leerproblemen en ook van autisme zit in de informa-
tieverwerking", zegt Trudy Bron. "De informatieverwerking via de ogen, oren en de tastzin verloopt 
bij deze kinderen niet optimaal. En omdat informatieverwerking het grondprobleem is, kun je er 
sneller andere problemen naast krijgen. 

Bij de behandeling kijkt Bron niet alleen naar het probleem dat bij een kind op de voorgrond staat. 
"Mijn uitgangspunt is altijd: kijk naar het hele kind. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet niet alleen 
maar denken: hij heeft leerproblemen, of hij is zo druk, daar moeten we ons volledig op gaan richten. 
Als je naar de hele ontwikkeling van een kind kijkt, kun je ook sterke kanten ontdekken. En dat is heel 
belangrijk want een kind is meer dan zijn stoornis.  

De lezing bijwonen?                                                                                                                                                                 
Leden van Balans, NVA en Impuls/Woortblind kunnen de lezing gratis bijwonen. Aanmelden? 
www.balansdigitaal.nl 
Locatie: Landelijk Bureau Balans/NVA Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt                                                                 
Tijdstip: 19:30 - 21:30 (zaal open 19:00 uur)                                                                                                                    
Kosten:  NVA-, Balans- en Impulsleden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 15,- 

 
 

Sander Dekker: betalen voor thuisonderwijs autistisch kind 
Er zijn momenteel duizenden leerplichtige kinderen die thuiszitten. Veel van hen staan niet eens 
meer op een school ingeschreven. Een onderzoek van Zembla op 22 april (NPO2). 
 
Scholen hebben sinds augustus vorig jaar een zorgplicht en moeten kinderen binnen drie maanden 
een plek geven. Maar waarom gebeurt dat niet? Zembla onderzocht de wereld van passend onder-
wijs en stuitte op wanhopige ouders, machtige schoolbestuurders en een strijdlustige jurist die voor 
elk kind probeert af te dwingen waar het recht op heeft: onderwijs. 
 
Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert worden veel kinderen nu onterecht afgeschreven. Dullaert 
is een onderzoek gestart naar de effecten van de Wet Passend Onderwijs. Scholen zijn verplicht kin-
deren een plek te geven. De Kinderombudsman pleit voor onderwijs thuis als kinderen niet naar een 
school kunnen.  
 
In de uitzending zegt staatssecretaris Sander Dekker dat een school die een hoogbegaafd of autistisch 
kind geen passend onderwijs kan geven, voor dat kind tijdelijk onderwijs thuis moet organiseren én 
betalen: 
 
‘Dat zijn allemaal kinderen waar iets bijzonders mee is, dan moet je soms ook bijzondere dingen 
organiseren en dan vind ik het niet erg als dat een tijdje thuis is. Als we de scholen verplichten om 
kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en 
dus ook betalen.’  
De staatssecretaris wijst in Zembla op de speciale regelingen die er voor chronisch zieke kinderen 
bestaan. Voor hoogbegaafde of autistische kinderen zouden die ook kunnen gelden!  

http://www.balansdigitaal.nl/
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/22-04-2015/scholen-moeten-thuisonderwijs-betalen/
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AUTICAFÉ Groningen – 17 juni  
 
 
 
 

In juni organiseren wij weer een AUTICAFÉ. 
Een ontmoetingsplek voor iedereen met een vorm van autisme, hun familie en vrienden. 
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact,  maar ook voor informatie en advies. 
U bent van harte welkom! 
  
Tijd:  19:30 tot 21:30 uur 
Locatie:  Gebouw Confiance van de NOVO, aan de Kochstraat 1-17 te Groningen 
Frequentie: elke derde woensdag van de maand, m.u.v. de zomervakantie (basisscholen) 
Info:  http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/activiteitenkalender-groningen-en-
drenthe  onder Auticafé 
 
 

 
Foto vanaf het Overwinningsplein. Het gebouw links met de oranje kozijnen is Confiance. Op de  
achtergrond de Apenrots (Gasunie) en helemaal rechts La liberté. 
 
Voor sommigen is de locatie wat lastig te vinden.  
Hier wat tips: 
 
Het gaat om een licht gebouw met herkenbare oranje kozijnen.  
Het gebouw heeft een heel royale trapopgang, waaraan onze banner van het Auticafé zal hangen.  
Ga bij deze trap omhoog en ga vervolgens linksaf het café in. 
 
 

http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/activiteitenkalender-groningen-en-drenthe
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/activiteitenkalender-groningen-en-drenthe
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Hieronder de locatie voor Google Maps: 
https://www.google.nl/maps/place/Kochstraat+117,+9728+KA+Gr
onin-
gen/@53.1984389,6.5565049,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x
47c832bab7a20f2d:0x2a4a6904fa52fc43?hl=nl 
  
met vriendelijke groeten, 
De vrijwilligers van het Autisme Infocentrum Groningen 
 
 
 
Data opening AUTICAFÉ in de vakantieperiode: 
In verband met de vakantie is het  AUTICAFÉ in juli gesloten. 
Op 19 augustus zijn we weer open. 

 
 
AGENDA  
27 mei – Cursus Samen Sterk, Assen                                                                                                                           
28 mei – Autismecafé, Assen                                                                                                                                        
1 juni – Inloopochtend AIC Groningen                                                                                                                                                 
3 juni – Cursus Samen Sterk, Assen                                                                                                                                   
16 juni - Lezing “Kinderen met meerdere stoornissen tegelijk”, De Bilt                                                                       
17 juni -  AUTICAFÉ Groningen                                                                                                                                         
23 juni – Workshop Autisme, De Bilt                                                                                                                             
19 augustus - AUTICAFÉ Groningen                                                                                                                             
7 september – Inloopochtend AIC Groningen 

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: www.autisme.nl. 
Klik op ‘Regio’.  Kies daarna Groningen/Drenthe. Klik daarna links ‘Nieuws NVA Groningen en Dren-
the’.  Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.   
 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke 
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?  
 Of ……                                                                                                                                                            

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

https://www.google.nl/maps/place/Kochstraat+117%2c+9728+KA+Groningen/%4053.1984389%2c6.5565049%2c17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c832bab7a20f2d:0x2a4a6904fa52fc43?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Kochstraat+117%2c+9728+KA+Groningen/%4053.1984389%2c6.5565049%2c17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c832bab7a20f2d:0x2a4a6904fa52fc43?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Kochstraat+117%2c+9728+KA+Groningen/%4053.1984389%2c6.5565049%2c17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c832bab7a20f2d:0x2a4a6904fa52fc43?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Kochstraat+117%2c+9728+KA+Groningen/%4053.1984389%2c6.5565049%2c17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c832bab7a20f2d:0x2a4a6904fa52fc43?hl=nl
http://www.autisme.nl/
http://www.meegroningen.nl/
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Praten over autisme met iemand die je begrijpt  

 
De laatste inloopochtend voor de vakantie is op maandag 1 juni.  
 
De vrijwilligers van het Autisme Info Centrum (AIC) in Groningen, helpen anderen vanuit hun per-
soonlijke ervaringen met autisme. Zij bieden advies, informatie en lotgenotencontact, onder het 
motto “voor lotgenoten, door lotgenoten” .  
 
Inloopochtenden (nieuwe locatie)          
U kunt binnenlopen voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies.  

-elke eerste maandag van de maand van 09:00 tot 12:00 uur                                                                 
-gesloten in de zomervakantie van de basisscholen                                                                                
-kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95,  9718TE Groningen 

actuele informatie: 
www.facebook.com/aicgroningen  
Automatisch bericht over de activiteiten van het AIC en NVA na aanmelding bij:  
aic_groningen@live.nl 

 
Datum opening AIC in de vakantieperiode: 
In verband met de vakantie is het  Autisme Info Centrum in juli en augustus gesloten.                                  
Op 7 september zijn we er weer. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                 

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 
meedoen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                             

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

 

De regio op de website                                                                                      
Wilt u een Nieuwsflits nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de regio? Ga naar de 
website: www.autisme.nl 
Voor nieuws over Groningen en Drenthe klikt u op bovenin op ‘contact’ en kiest dan ‘Regionaal’.  Kies 
daarna Groningen/Drenthe. Hier staan verschillende items en vindt u ook de Nieuwsflits.  
 
 

     

Autisme Netwerk Groningen                                                

                                                                                                               
Autisme Netwerk Groningen (ANG) is een samenwerkingsverband tussen de NVA en diverse organi-
saties/instellingen. Vanuit dit samenwerkingsverband willen wij in gezamenlijkheid werken aan ver-
betering van zorg en ondersteuning voor mensen met ASS in de provincie Groningen. U kunt zich in-
schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Website: www.autismegroningen.nl 

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.autisme.nl/
http://www.autismegroningen.nl/

