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In Gelderland worden regelmatig koffieochtenden, inloopavonden of sozen georganiseerd; hiervan hebben we 

een overzicht gemaakt. Als er een activiteit ontbreekt, kunt u dit doorgeven aan de redactie, dan wordt de 

activiteit toegevoegd.  

 

In het overzicht worden alleen niet-commerciële activiteiten opgenomen. 
 

Wat Door Waar Wanneer Voor Informatie 

NVA 

Inloopochtenden AIC 

Arnhem 

Zypendaalseweg 

25, Arnhem 

 

2
de

 en 4
de

 woensdag 
vd maand, 9 -12 u, 
m.u.v. vakantie 

Iedereen die 
informatie en advies 
over autisme zoekt 

Inloop is gratis, aanmelden niet nodig, 
AIC Arnhem. (Niet in de vakantie) 

Autisme-informa-

tie-avond (ASS-

café) 

NVA Sonnewijser, Jacob 

Cremerstraat 2, Tiel 

Woensdag halverwege 

de maand,  

van 19:30 – 22 u 

Ouders die een kind 

hebben met autisme 

aanmelden via yharte@hetnet.nl of 

telefoon: 0488-484388 

eigen bijdrage van € 1,- 
 

 

Niet-NVA 

APELDOORN 

AutismeCafeetje 

van Marja 

Geert 

Verhoef 

Cafeetje van Marja 

Hoofdstraat 166 

3
de

 woensdag v.d. 

maand,  

van 19:30 tot 22 u 

Personen met 

autisme  

Entree gratis, cons. voor eigen reke-

ning, aanmelden niet nodig. Informatie: 

geert.verhoef@gmail.com 

Ontmoetingscafé Doreen 

Reijnders, 

De Passerel 

De Klup 

Mariastraat  52 

Elke oneven week op 

vrijdag,  

19:30 - 21:30 u 

Jongeren (15 – 30 

jaar) die moeilijker 

aansluiten bij 

anderen. 

Info: doreen.reijnders@de-passerel.nl 

of 06 243 243 10 

WandelFit De Klup 

 

Sporthal Matenpark, 

Heemradenlaan 130 

Wekelijks op 

woensdag van 18:30 - 

19:30 u 

Mensen met een 

beperking 

€2,- per keer; Info en opgave: 

G.deweerd@deklupapeldoorn.nl of 

055-521 86 13 

Zie ook elders in de nieuwsbrief 

Wende 

Ontmoetingscafé  

Wende Gigant, 

Nieuwstraat 377 

2
de 

maandag en 4
de

 

dinsdag v.d. maand, 

van 19 tot 22 u  

Volwassenen met 

een vorm van 

autsime 

Entree gratis, cons. voor eigen reke-

ning, aanmelden niet nodig. Informatie: 

haroldwesterink@outlook.com, 

n.huisman@gigant.nl (055 521 63 46) 

ARNHEM 

Auti-

jongerencafé 

KrekelAutis-

meCoaching 

House of Billiards, 

Jansplaats 24-2 

Laatste dinsdag v.d. 

maand 

 

Jongeren van 16-35 

jaar 

Entree gratis, cons. voor eigen 

rekening; zie:auti-jongerencafe  

Poolen én kaarten 

Autismesoos Saskia en 

Jelle 

Zyp25, 

Zypendaalseweg 25  

Laatste maandag v.d. 

maand, 19:30 – 22 u 

18 jaar en ouder met 

(een vermoeden 

van) autisme 

Aanmelden niet nodig, entree gratis, 

drankjes €1,-; Info: Saskia 

(jackyonline84@gmail.com) of Jelle 

(veryevilking@hotmail.com) 

Auti-

vrouwencafé 

Autivrouwen-

café 

Zyp25, 

Zypendaalseweg 25  

1
ste

 woensdag v.d. 

maand, 19:30 -21:30 u 

Vrouwen met 

autisme 

5 juni: ASS en reizen 

€5,- incl. cons., aanmelden niet nodig;  

Info:  www.autivrouwencafe.nl 

(Bord) 

spellenavond 

KrekelAutis-

meCoaching 

Zyp25, 

Zijpendaalseweg 25 

2
de

 vrijdag v.d. maand Mensen met en 

zonder ASS 

Entree gratis, cons. €1,-, 

www.krekelautismecoaching.nl 

BARNEVELD 

Autistensoos Connect Barneveld   Gert van Dijk, telefoon: 0342-411502 

 

Vaste activiteiten in de regio 

NVA Gelderland, Angeline Van Hoef 

mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
mailto:aic.gp.arnhem@gmail.com
mailto:yharte@hetnet.nl
mailto:geert.verhoef@gmail.com?subject=Autisme-Cafeetje%20van%20Marja
mailto:doreen.reijnders@de-passerel.nl?subject=Jongerenontmoetingscafé
mailto:G.deweerd@deklupapeldoorn.nl
mailto:haroldwesterink@outlook.com
mailto:n.huisman@gigant.nl
http://www.autijongerencafe.nl/
mailto:jackyonline84@gmail.com
mailto:veryevilking@hotmail.com
http://www.autivrouwencafe.nl/
http://www.krekelautismecoaching.nl/
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com


 Pagina 2                              juni 2019 

  

 

   

  

Wat Door Waar Wanneer Voor Informatie 

DIEREN 

Auticafé Dieren Auticafé 

Dieren 

Inloophuis,  

Van der Duyn van  

Maasdamstraat 63 

2e en 4e vrijdag v.d. 

maand, 19:30 - 22 u 

Iedereen met een 

vorm van ASS 

Toegang €1,- incl koffie/thee.; Info en 

aanmelden:auticafe.dieren@gmail.com  

of   06 55 85 46 78 (van15 tot 18 uur) 

DOETICHEM 

Auti-jongeren-

café 

SAG Ede, 

MEE 

Veluwe e.a 

Buurthuis  

De Meerpaal, 

Industrielaan 1 

(Bijna elke) 4
de

 vrijdag 

v.d. maand, 20 - 22 u. 

Check de website! 

Normaal- tot hoog-

begaafden van 18 - 

30 jaar met ASS 

Meer info:  ede@meeveluwe.nl of  

op website buurthuisdemeerpaalede.nl 

(Scrol omlaag naar 'avond')  

Toegang is gratis 

Inloop voor 

jongeren 

Welstede 

Ede 

Buurtcentrum 

Veldhuizen, 

Katenhorst 16 

Donderdag  

19 - 20:30 u, m.u.v. 

vakantie 

Normaal tot hoog-

begaafde jongeren 

met ASS of ver-

wante stoornissen 

Inloop kost € 1,- per keer, 

Eline Romkes, telefoon: 0318-641616 

of  Welstede Ede 

ERMELO 

Autistensoos 

Freedom 

 Ermelo Elke zaterdag 10:30 - 

13:30 u 

 Loes Brons, telefoon: 06-10122077 

Autismecafé ‘in 

goed gezelschap’ 

Autismecafé 

NW Veluwe 

Plaza, 

Raadhuisplein 10 
1ste en 3de vrijdag 

v.d. maand, 19:30 - 

22:30 u 

 Toegang €2,-, cons. voor eigen 

rekening. Meer info:  

 autismecafenwveluwe@gmail.com 

HUISSEN 

Ontmoetingsavon

den 

De Klup 

Huissen 

Sociaal Cultureel 

Centrum De Brink, 

Wagenweg 7 

Vrijdag in de 

oneven weken,  

19:30 – 21:30 u 

Jongvolwassenen tot 25 

jaar, met verstandelijke 

beperking en 

(vermoeden van) ASS 

Eerste 3 keer gratis, daarna €45,- per 

half jaar. 

Info: Anneke Helmich, 06 103 384 30, 

amj.helmich@hotmail.com.  

NIJMEGEN 

Autisme + Atletiek Nijmegen 

Atletiek 

Heemraadstraat 3, 

Nijmegen 
Twee vaste groepen: 

maandag 17:30-18:30; 

zaterdag 10:15-11:15  

Mensen met ASS 

van 8 tot 18 jaar 

Meer info op website: Autisme+Atletiek 

Autistensoos  

RIBW DAC Phoenix 

Nijmegen    m.arts@ribw-nr.nl 

VEENENDAAL 

Contactgroep 

Autisme en gezin 

Autentiek Fluiterstraat 26 3
de

 vrijdag v.d. maand, 

10 - 11:30 u, inloop 

vanaf 9:30 u. 

Mensen met ASS in 

hun omgeving 

Kosten: bijdrage voor consumptie 

Aanmelding:  heleen@autentiek.nl 

VELP 

Koffie-ochtend  RIBW-AVV, 

Waterstraat 86 

2
de

 en 4
de

 zaterdag v. 

d. maand van 11 - 13 u 

volwassenen met 

autisme 

Aanmelden: Mary van Baal, 026-365 

5172,  m.vanbaal@ribwavv.nl en cc 

naar i.makkink@ribwavv.nl 

ZEVENAAR 

Autismecafé Autisme-

café  

De Liemers 

Caleidoz, De Hooge 

Bongert 3 

Laatste bijeenkomst 

op 7 juni 

Inloop vanaf 19:30 u.  

Vanaf 25 jaar met 

ASS, normaal tot 

hoog functionerend 

7 juni: ASS en medicatie;  

           ASS en zingeving 

 

Entree: €3,50;meer info: www.auti24.nl 

ZUTPHEN 

Netwerkborrel Iets 

Drinken 

Café Camelot, 

Groenmarkt 34, 

Zutphen 

4
e
 woensdag van de 

maand van 19:15 tot 

23 u 

Normaal- tot hoog-

begaafde (jong-) vol-

wassenen met ASS 

Gerda en Patrick heten je welkom, 

aanmelden is niet nodig. 

Cons. voor eigen rekening 

www.ietsdrinken.nl/ 

WAGENINGEN 

Auti-café IBASS en 

Welsaam 

Stadsatelier Ons 

Huis, Harnjesweg 

84 

2
de

 dinsdag v.d. 

maand, van 20- 22 u 

Normaal- tot hoog-

begaafden van 18 - 

35 jaar met ASS 

Spelletjesavond; gratis toegang, 

drankjes op eigen rekening 

Website: Auti-café wageningen 

mailto:auticafe.dieren@gmail.com
mailto:ede@meeveluwe.nl?subject=Auti-jongerencafé%20Ede
http://www.buurthuisdemeerpaalede.nl/activiteiten/vrijdag/
mailto:eromkes@welstede.nl
mailto:autismecafenwveluwe@gmail.com
mailto:amj.helmich@hotmail.com.
https://www.nijmegenatletiek.nl/pages/257/Autisme-groep/
mailto:m.arts@ribw-nr.nl
mailto:heleen@autentiek.nl
mailto:m.vanbaal@ribwavv.nl
mailto:i.makkink@ribwavv.nl
http://www.auti24.nl/
http://www.ietsdrinken.nl/
http://www.startpuntwageningen.nl/Agenda/Agenda_2017/Auti_Caf
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Gespreksavond voor partners van  

mensen met (een vermoeden van) autisme 

NVA, Caroline van Bercum en Marry Stigter  

Op 27 juni a.s. organiseert de NVA een gespreksavond voor partners van mensen met (een 

vermoeden van) autisme. De avond wordt georganiseerd door Caroline van Bercum en Marry 
Stigter.  
Het onderwerp voor de avond wordt nog bekendgemaakt. 

Tijdens de avond is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de avond.  

U kunt zich opgeven via E-mail: Gespreksgroep@outlook.com 

De avond wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in ”De Kentering” aan de Limoslaan 10 in 
Nijmegen (parkeren hoek Postweg/Gelderselaan, zie de Kentering) 

 

  

Autismesoos voor en door mensen met autisme  

 

Voor wie: iedereen van 18 jaar en 

ouder en (een vermoeden van) 

autisme 

Waar: Zypendaalseweg 25 te Arnhem 

Wanneer: iedere laatste maandag van 

de maand van 19:30 tot 22:00 uur 

Kosten: 1 Euro per drankje, entree is 

gratis 

 

De autismesoos is bedoeld voor mensen die er even tussenuit willen zijn en andere 

mensen willen ontmoeten. De invulling van de avond is geheel vrij. Er is een 

mogelijkheid om samen met anderen een spelletje te doen. Of te kunnen praten over 

bepaalde thema's (die jullie zelf mogen invullen). 

Maar ook is het mogelijk om gewoon gezellig bij elkaar te zitten en te kletsen. Dit is 

niet verplicht, stil zijn mag ook. De start van deze soos zal zijn op maandag 24 juni 

2019. 

 

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Mocht je vragen hebben kun je die mailen 

naar Saskia (jackyonline84@gmail.com) of Jelle (veryevilking@hotmail.com). 

 

Mocht je met de auto komen, kun je gratis parkeren bij de Zypendaalseweg 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gespreksgroep@outlook.com?subject=Gespreksavond%2028%20maart
http://www.dekentering.info/


 Pagina 4                              juni 2019 

  

 

   

Wooninitiatief ‘t Hoge Veld 

’t Hoge Veld is een ouderinitiatief van ouders die lang op zoek zijn geweest naar een 

woonvoorziening voor hun (jong) volwassen kind met ASS.  

De wens is een kleinschalige , huiselijke en veilige woonomgeving te ontwikkelen in boerderij 

’t Hoge Veld te Duiven. Dit is een monumentale boerderij, nu nog een bouwval, die de 

komende jaren met provinciale en gemeentelijke subsidie kan worden verbouwd. In het 

hoofdgebouw worden acht wooneenheden gerealiseerd met een aantal gemeenschappelijke 

ruimtes en een ruimte voor het begeleidingsteam.  

‘t Hoge Veld is bestemd voor jongeren (rond 20-30 jaar met een normale intelligentie of 

hoger)  die door hun ASS (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan 24/7 

ondersteuning (en daarvoor een passende maatwerk indicatie hebben). 

Met deze ondersteuning kunnen zij wonen en functioneren in een beschermde, huiselijke 

omgeving.  

Contact en aanmelden:  www.hogeveld.org   

Informatieavond: dinsdag 11 juni 19.30 

Locatie: Ogtent, Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven  

  

 

Autismecafé De Liemers 7 juni:  

laatste bijeenkomst  
 

Thema´s: 

 ASS en medicatie 
 ASS en zingeving  

Voor wie: het autismecafé is voor volwassenen vanaf 25 jaar met 

autisme die normaal tot hoog functionerend zijn. . Zij hebben hier de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Waar: in het gebouw van Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. 

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. Het themagesprek is van 20.00 uur tot 

21.00 uur en er is tot 21.30 uur gelegenheid om na te praten. 

Aanmelden is niet nodig. De entree is € 3,50. 

Meer informatie vind je op www.auti24.nl.  

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Heleen van den Hurk 

op info@auti24.nl. 

      

 

http://www.hogeveld.org/
http://www.auti24.nl/
mailto:info@auti24.nl?subject=Autismecafé%20De%20Liemers
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RAS-Café 13 juni 2019:  
Dé ontmoetingsplek voor mensen met autisme 
Het RAS-Café (RondomAutismeSpectrum-Café) staat voor een gezellig  

samenzijn met als doel nieuwe mensen ontmoeten d.m.v. gesprekken en activiteiten. De avond 

begint met een inloop vanaf 19.30 uur. Je wordt ontvangen door de vrijwilligers van het RAS-Café 

waarna we altijd rond 20.00 uur met een pubquiz beginnen.  

Activiteit: Fungolf of Footgolf 

Een ideaal uitje om sportief bezig te zijn. 

Gezellig ongeveer 1,5 uur golfen, wie wil dat niet? 

Je hoeft geen ervaring te hebben, er wordt een korte uitleg 

gegeven. 

Zorg wel voor platte schoenen (zonder hakken) en kleding waarin 

je vrij kunt bewegen. Neem een paraplu mee bij slecht weer. 

20:00 uur: Vertrek vanuit RAS-Café De Gruitpoort  

20:15 uur: Aankomst: Pitch & Putt Golf, Broekhuizerstraat 1a, 7031 GZ Wehl. 

20:30 uur: Start Fungolf of Footgolf 

22:15-22:30 uur: Terug bij de Gruitpoort 

Eigen bijdrage: € 4,00, inning bij Pitch & Putt  

Drankjes voor eigen rekening. 

 

Aanmelden verplicht voor 9 juni via aanmelden@rondomautisme.nl 

 
Geef in je mail aan of je mee wilt rijden vanaf de Gruitpoort, iemand mee kunt nemen of op eigen 
gelegenheid naar Pitch en Putt wilt gaan. 
 
Er zal een pubquiz zijn voor degenen die niet meegaan. 

 

Informatie RAS-Café: 

 Het RAS-Café is elke 2e donderdag van de maand in het sfeervolle kunstcafé van de 

Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem.  

 Inloop vanaf 19.30 uur, start pubquiz rond 20.00 uur, einde 23.00 uur. 

 Voor mensen met autisme, normaal tot hoogbegaafd, vanaf 16 jaar. Je mag gerust iemand 

meenemen.  

 Entree is gratis, drankjes voor eigen rekening. 

 Informatie: www.rondomautisme.nl of info@rondomautisme.nl 

http://www.rondomautisme.nl
mailto:aanmelden@rondomautisme.nl?subject=Fungolf%20of%20Footgolf
http://www.rondomautisme.nl/
mailto:info@rondomautisme.nl
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Nieuwe PAS-gespreksgroep (Nijmegen)  

 

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om een nieuwe gespreksgroep te starten.  
 
Als je hiervoor belangstelling hebt dan kun je contact opnemen met Jeanette Westrhuijs,  

 gespreksgroepen@pasnederland.nl  

Inloopspreekuur Autisme: voor informele hulp en begrip 

Wil je meer weten over autisme? Of wil je je verhaal kwijt, omdat je met  
autisme te maken hebt? Kom naar het Inloopspreekuur Autisme, vrij  
toegankelijk voor iedereen. 

Autisme speelt ook een rol in het leven van onze medewerkers. Praten  
met iemand die hetzelfde meemaakt, verbindt en geeft inzicht. Want  
autisme is levenslang en betekent veel voor het functioneren van iemand, in relatie tot het gezin, 
school, werk en vrije tijd. 

Daarom helpt Rondom Autisme je graag op weg: 

 Bij vermoeden van autisme bij jezelf of in je omgeving 

 Na de diagnose 

 Tijdens een nieuwe fase (puberteit, relatie, pensioen) 

 Bij contact leggen met gelijkgestemden 
 

Praktische informatie 
Wanneer: Woensdagochtend 29 mei 
                 Dinsdagavond 4 juni 
                 Woensdagmorgen 26 juni 

Tijdstip: Woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur;  
              Dinsdagavond  van 18:30 – 20.00 uur. 

Waar: ‘t Brewinc aan de IJsselkade 13 in Doetinchem (de bibliotheek). 

 -   Woensdagochtend aan de leestafel van Tesoro (bij binnenkomst aan de rechterkant) 

-   Dinsdagavond in de kleine Brewinczaal op de eerste verdieping. 

 

Informatie: www.rondomautisme.nl of info@rondomautisme.nl 

http://www.rondomautisme.nl
mailto:gespreksgroepen@pasnederland.nl
mailto:gespreksgroepen@pasnederland.nl
http://www.rondomautisme.nl/
mailto:info@rondomautisme.nl
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Gespreksgroepen in Culemborg 
 

Woon je in Culemborg en wil je graag andere mensen met autisme in Culemborg ontmoeten?  

Dat kan! 

Laat ons weten wat je fijn zou vinden. Bijvoorbeeld ontspannen spelletjes doen met anderen. 

Of juist liever met elkaar in gesprek gaan over wat je bezig houdt. Misschien heb je wel een 

andere behoefte. Of weet je nog niet precies wat je zou willen. Ook dan horen we het graag. 

Het sociaal wijkteam in Culemborg denkt dan mee en kijkt dan hoe we dit samen kunnen 

realiseren. 

Je kunt je reactie mailen naar het sociaal wijkteam Culemborg via: 

jenniferlos@swtculemborg.nl  

Autivrouwencafé: Autisme en reizen 

Woensdag 5 juni wordt in Zyp25, Zijpendaalseweg 25 in Arnhem, het Autivrouwencafé gehouden. 

Vrouwen met autisme hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 

wisselen. 

Themagesprek is autisme en reizen. 

Reizen doet iedereen wel; in het dagelijkse leven heb je te maken met jezelf verplaatsen naar werk, 

school of dagbesteding. Dit geeft bij mensen met ASS vaak veel extra prikkels door de hoeveelheid 

mensen die hetzelfde doen en ook het lawaai van het verkeer. Hoe is dit voor jou, als jij gebruik 

maakt van het openbaar vervoer? Doe jij iets speciaals om jezelf te beschermen tegen de 

geluidsoverprikkeling? 

Ook kan je bij reizen denken aan vakanties of een dagje ergens naar toe gaan. Zou je erop uit 

willen? Hoe kun je je het beste voorbereiden? Wat moet je voor jezelf overwinnen om te kunnen 

gaan? Hoe gaan anderen hier mee om?  

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

 

Elke eerste woensdag van de maand 

Het Autivrouwencafé wordt elke eerste woensdag van de  

maand gehouden. Iedere maand zal er een ander thema  

besproken worden. Om 19.30 uur gaat het café open. Het  

themagesprek is van 20.00 uur tot 21.00 uur. Tot 21.30 is  

er gelegenheid om na te praten. 

Informatie 

Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten zijn  

5 euro per avond. Dat is inclusief consumpties.  

Meer informatie: www.autivrouwencafe.nl   

 

mailto:jenniferlos@swtculemborg.nl
file:///D:/aa%20redactie%20middelpunt/NB%2004%202017/www.autivrouwencafe.nl
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Autismevriendelijke voorstelling bij LingeFilm: 

Dumbo           
 

LingeFilm organiseert op zondag 16 juni 2019 om 11 uur een speciale 

voorstelling voor autistische kinderen en hun ouders of verzorgers. 

Circus-eigenaar Max Medici vraagt voormalige ster Holt Farrier en zijn 

kinderen om te zorgen voor een pasgeboren olifantje. Dumbo’s grote oren 

maken hem tot een mikpunt van spot totdat blijkt dat hij kan vliegen en hij het 

circus een ongelofelijke comeback bezorgt. Ondernemer V.A. Vandervere 

rekruteert het olifantje voor zijn Dreamland. Holt ontdekt dat Dreamland vol 

duistere geheimen zit. 

 

Taal: Nederlandstalige versie 

Prijs: € 6,50 per kind en per volwassene  

Plaats: De Pluk, Rijksstraatweg 64-103, Geldermalsen 

(Gebruik voor uw GPS het adres: Meersteeg 1, Geldermalsen) 

E-ticket: www.lingefilm.nl 

Meer informatie via Ineke Kalisvaart: ineke@lingefilm.nl  

 

 

Autismevriendelijk? 

LingeFilm wil kinderen met autisme en hun familie een aangename voorstelling 

bieden. De vrijwilligers zijn geïnformeerd over autisme. We laten het licht in de 

zaal gedimd branden tijdens de voorstelling. Het geluid zal zachter staan dan 

normaal. Daarnaast is er begrip als bezoekers (bijvoorbeeld) tijdelijk de zaal  

verlaten tijdens de voorstelling. LingeFilm staat open voor overleg 

over andere aanpassingen.  

Broertjes, zusjes en kinderen zonder autisme die om andere redenen 

baat hebben bij deze aanpassingen, zijn ook van harte welkom 

 

http://www.lingefilm.nl/
mailto:ineke@lingefilm.nl
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KOM JIJ OOK? 

Elkaar ontmoeten in Huissen (gemeente Lingewaard)   

Klupavond voor jongvolwassenen met Autisme en verstandelijke beperking. 

Na een geslaagde start met een klein groepje jongeren zoeken wij nog nieuwe leden (in de leeftijd van ca 

25 tot 40 jaar) om zich bij ons aan te sluiten.  

Het doel is om in een groep van 5 tot 10 personen met (kenmerken van) Autisme Spectrum Stoornis en 

verstandelijke beperking, op een leuke manier anderen te ontmoeten die in grote lijnen hetzelfde zijn en 

denken. Hiervoor komen wij op de vrijdag avond van 19.30 uur tot 21.30 uur eens in de 14 dagen bij 

elkaar in een overzichtelijke en prikkelarme ruimte van Sociaal Cultureel Centrum De Brink in Huissen. 

Tijdens deze avonden is er een activiteit zoals praten, wat knutselen, een spel waaraan je mee kunt doen 

of kunt toekijken. Misschien heb je zelf ook een idee voor een activiteit. 

De leiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers die met autisme bekend zijn. 

Heb je interesse hiervoor of ken je iemand die dit ook leuk zou vinden neem dan contact op met een van 

de onderstaande personen en kom een paar keer geheel vrijblijvend op de Klupavond. De eerste 2 keer is 

gratis en pas daarna beslis je of je lid wilt worden van De Klup. 

Heb je nog vragen neem dan contact op met een van de volgende personen: 

Gerard Rikken, mailadres: dekluphuissen@gmail.com 

Anneke Helmich, mailadres: amj.helmich@hotmail.com;  

          telnr. 06 103 384 30 

 

AutiCafé Dieren  

activiteitenagenda april - juli 
 

Voor maaltijden vragen we een bijdrage in de kosten van 

€2,50 euro. Als er “samen eten” is, kun je inlopen vanaf 

18.00 uur en eten we om 18.30 uur. Aansluitend is er de 

reguliere avond. Op de overige avonden kun je inlopen van 

19.30 – 22.00 uur. De 4e vrijdag van de maand is ‘Open 

Avond’ en mogen ook niet ASS-ers mee naar binnen. Voor 

het eten is opgeven nodig. Natuurlijk ben je ook zonder 

eten van harte welkom… 

Voor meer informatie of opgeven kun je terecht op 

auticafe.dieren@gmail.com of op tel. 06 – 55 85 46 78 

(15.00 – 18.00 uur) 

Hou ook onze Facebook pagina in de gaten: 

https://www.facebook.com/auticafedieren 

 

We zien naar je uit, AutiCafé Dieren 

 

 

  

 

https://www.de-klup.nl/
mailto:dekluphuissen@gmail.com
mailto:amj.helmich@hotmail.com
mailto:auticafe.dieren@gmail.com
https://www.facebook.com/auticafedieren
https://www.de-klup.nl/
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 – ONTMOETINGS CA FÉ –  

IN  GIGA NT, APELDOORN 

WENDE 

Een gezellig ontmoetingscafé voor en door mensen met een vorm van autisme 

 

Het doel van Wende is om mensen met een vorm van autisme samen te brengen en een 

gezellige avond te hebben. Leuke dingen doen en delen, nieuwe mensen ontmoeten en sociale 

contacten opbouwen in een prettige en rustige omgeving. 
 

WANNEER, WAAR 

Elke tweede maandagavond en vierde dinsdagavond van de maand ben jij van harte 

welkom. We hebben geen vast programma, het gaat om de ontmoeting. Wende begint om 

19.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Als jij later wilt komen, prima!  

Het vindt plaats bij: Gigant, Nieuwstraat 377, Apeldoorn 

Consumpties zijn voor eigen rekening 
 

VRAGEN / INFORMATIE / GEEF JE OP BIJ ALS VRIJWILLIGER BIJ: 

- Nanda Huisman, projectleider Gigant, n.huisman@gigant.nl, T 055 521 63 46 of 

- Harold Westerink, vrijwilliger, haroldwesterink@outlook.com of 
- Angèle Thasing, vrijwilliger, athasing@home.nl 

Gigant.nl 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jongerenontmoetingscafé  

in Apeldoorn 

Het Jongeren Ontmoetingscafé is ontstaan vanuit 

de voormalige werkgroep Jeugd van Riwis, 

GGNet, de Klup en de Passerel en is voor 

jongeren (tussen de 15-30 jaar) die wat meer 

moeite hebben met het vinden van aansluiting bij 

activiteiten. Bijvoorbeeld jongeren met autisme, 

niet aangeboren hersenletsel, psychische 

problematiek of een lichte verstandelijke 

beperking. Tijdens deze avonden kunnen zij 

elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke 

activiteiten 

Contact voor meer info: 

doreen.reijnders@de-passerel.nl 

Wende 

mailto:n.huisman@gigant.nl
mailto:haroldwesterink@outlook.com
mailto:athasing@home.nl
http://www.gigant.nl/
mailto:doreen.reijnders@de-passerel.nl?subject=Jongerenontmoetingscafé
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Autisme-Cafeetje van Marja in Apeldoorn 

Deze avond is specifiek voor personen met autisme die 

zonder begeleiding bij ons willen en kunnen 

aanschuiven en meedoen. De avond is op elke derde 

woensdag van de maand. Met een inloop voor 

bezoekers vanaf 19.00 uur en afronding thema 21.30 

uur, waarna het Café om 22.00 uur zal sluiten.  

Gewoon even de deur uit en samen er een gezellige 

avond van maken is het idee. Elke keer zal er een 

ander thema gekozen worden. 

 

De consumpties zijn voor eigen rekening en voor 

nadere informatie kan er met mij contact worden 

gezocht per mail: geert.verhoef@gmail.com . 

http://www.ijs-sol.nl
mailto:auticafe.dieren@gmail.com
https://autismeweek.nl
mailto:geert.verhoef@gmail.com
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De NVA regio Gelderland wil de leden in de regio op de hoogte houden van ontwikkelingen in Gelderland en het 

aanbod waar de leden in geïnteresseerd zijn. Hebt u vermeldenswaardige ideeën of tips, laat het de redactie 

weten. 

 

Aanleveren kopij 

Lever uw bericht altijd aan als Word-document. Geef in uw bericht in elk geval informatie over ‘wie, wat, waar, 

wanneer’ en eventuele deelnamekosten. De redactie heeft altijd het recht over plaatsing te beslissen; 

aangeleverde berichten kunnen zowel op het regionale deel van de NVA-website, in ‘Autisme magazine’ als in 

‘het Middelpunt’ geplaatst worden, een en ander ter beoordeling van de redactie. Berichten kunnen ook 

geplaatst worden op de website van PAS Nederland. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan dient u dat vooraf 

door te geven aan de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden teksten te weigeren, in te 

korten of aan te passen, hierover wordt niet gecommuniceerd. 

 

Het Middelpunt komt aan het begin van elke maand uit (behalve in augustus). De kopij voor het volgende 

nummer kan tot uiterlijk 20 juni worden ingeleverd bij de redactie. Teksten die na de 20e binnenkomen, 

zullen in de uitgave van de volgende maand opgenomen worden. E-mail: redactie 

 

Advertentiebeleid 

Als voor bijeenkomsten, lezingen, cursussen, etc. meer entree wordt gevraagd dan nodig is om de kosten te 

dekken, dan worden deze als commercieel beschouwd en vallen ze onder het advertentiebeleid. Dit geldt ook 

voor diensten waarover winst wordt gemaakt. Bij twijfel wordt een beslissing genomen door het bestuur. In een 

advertentie mogen maximaal 150 woorden worden opgenomen. De kosten bedragen € 10,00; hiervoor wordt 

een factuur gestuurd. Advertenties worden maximaal twee maal per jaar geplaatst; er worden maximaal vier 

advertenties per uitgave van het Middelpunt opgenomen. Advertenties worden in de standaard advertentievorm 

gezet; dit om advertenties voor onze leden herkenbaar te maken. Het is mogelijk een logo of foto bij de 

advertentie te plaatsen. 

Plaatsing van advertenties in het Middelpunt is mogelijk als er een duidelijke relatie is met het doel van de NVA. 

De aangeboden diensten en producten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Het 

Middelpunt en de NVA. Verder gelden de voorwaarden, zoals omschreven bij ‘aanleveren kopij’. 

 

 

  

NVA Regio Gelderland 

Regio Gelderland  

 

Redactie het Middelpunt 

Angeline Van Hoef 

E-mail: gelderlandredactienva@gmail.com 

 

Twitter: @nvagld 

Facebook: NVA regio Gelderland via https://www.facebook.com/aic.arnhem/ 

http://www.autisme.nl/
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
http://www.autisme.nl/regio/gelderland.aspx
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
https://www.facebook.com/aic.arnhem/
https://autismeweek.nl/
https://autismeweek.nl/
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Het Middelpunt ontvangen? 

Als uw E-mailadres bekend is bij de ledenadministratie van de NVA, ontvangt u automatisch het Middelpunt 

digitaal. Als dit nog niet het geval is, kunt u uw E-mailadres bij de ledenadministratie bekend maken 

(leden@autisme.nl). Wilt u in uw E-mail uw naam en adres en/of uw ledennummer vermelden, anders kunnen 

de gegevens niet worden verwerkt. Als uw E-mailadres wijzigt, kunt u dat ook doorgeven aan de 

ledenadministratie. Wilt u het Middelpunt niet meer ontvangen, dan kunt u de ledenadministratie vragen uw E-

mailadres uit het bestand te verwijderen. 

 

 
NVA Regio Gelderland 

 

Bestuursleden 

vacature Voorzitter 

vacature Secretaris  gelderland@autisme.nl 
vacature Penningmeester 

Angeline Van Hoef Algemeen bestuurslid  gelderlandredactienva@gmail.com 

Marri-Anne Vrij Algemeen bestuurslid 
 

Autisme Informatie Centrum Arnhem  

Website www.autisme.nl 

e-mail aic.gp.arnhem@gmail.com 
 
Contactpersonen 

Als u een van de contactpersonen belt is het goed te weten dat u: 

 een ervaringsdeskundige aan de lijn krijgt en geen professionele hulpverlener; 
 een luisterend oor vindt en ervaringen kan uitwisselen; 

 adviezen kan krijgen, maar geen praktische materiële hulp;  

 de contactpersoon thuis in zijn/haar eigen gezinsleven belt en het telefoontje niet altijd gelegen komt; in 
overleg kan er op een ander tijdstip opnieuw gebeld of teruggebeld worden; 

 na 21.00 uur niet meer kunt bellen (tenzij anders vermeld). 
 

Oudercontactpersonen 

Anita Jongen (Nijmegen) a_jongen@hotmail.com 024-3560796 
Nanja Egberts  nanja.egberts@zonnet.nl 0341-559966 

Geesje Smit (tot 15.00 uur bereikbaar) gjskoopman@gmail.com 034-5577243 
Yvonne Harte (Kesteren) yharte@hetnet.nl 0488-484388 

Miriam (Ermelo)  miriam@swissmail.org 06-10723141  

 
Partnercontactpersonen 

Maria Idsardi (Apeldoorn) partner.autismegelderland@gmail.com 055-5336604 
Marry Stigter  marrystigter@hotmail.com 

 

 

mailto:%20leden@autisme.nl
mailto:gelderland@autisme.nl
mailto:gelderlandredactienva@gmail.com
http://www.autisme.nl/regio/gelderland/autisme-info-centra-(aic)-gelderland.aspx
mailto:aic.gp.arnhem@gmail.com
mailto:a_jongen@hotmail.com
mailto:nanja.egberts@zonnet.nl
mailto:gjskoopman@gmail.com
mailto:yharte@hetnet.nl
mailto:miriam@swissmail.org
mailto:partner.autismegelderland@gmail.com
mailto:marrystigter@hotmail.com

