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Nieuwsflits augustus 2021 
 
 
Tijd voor de Nieuwsflits! We hopen dat het je goed gaat. 

In deze Nieuwsflits attenderen we je graag op komende digitale bijeenkomsten. Wanneer dat 
mogelijk is vinden bijeenkomsten plaats op locatie.  
 
Nieuwe bestuursleden en gespreksleiders zijn van harte welkom. 
 
Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met het regiobestuur via ons nieuwe e-mailadres 
secretaris.NVA.GroningenDrenthe@autisme.nl 
 
We hopen dat we elkaar weer meer persoonlijk kunnen ontmoeten en wensen je een goede 
gezondheid!  
 
Barbara Snabilié, Baukje Hofman, Irene Molenaar en Eveline Kloosterziel 
redactie Nieuwsflits 
 

 

   

  

 
Autisme Inloopochtend 

Op maandag 6 september en verder elke eerste maandag van de maand. 
 

Praten over autisme met iemand die je begrijpt 

Je kunt de inloopochtend tijdelijk alleen  op afspraak bezoeken, stuur hiervoor een e-mail naar  
aic_groningen@live.nl 

Op dit moment is binnen zitten bij de inloopochtend niet mogelijk. Tijdens een wandeling kun je 
in gesprek gaan met een van de vrijwilligers. Voor meer informatie aicgroningen.nl en 
facebook.com/aicgroningen 

 

mailto:secretaris.NVA.GroningenDrenthe@autisme.nl
mailto:aic_groningen@live.nl
http://aicgroningen.nl/
http://www.facebook.com/aicgroningen
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Webinar In gesprek met autistische cliënten 
 

   Donderdag 2 september  
  19.30 uur 

 

Voor wie?   
Jorrit Bosma van Autisme Digitaal verzorgt het webinar dat is speciaal 

ontwikkeld voor  professionals die mensen met autisme begeleiden. Jorrit 

heeft autisme en vanuit zijn eigen ervaring kan hij vertellen over contact met professionals. 

Wat? 

Waar kun je op letten in gesprekken met mensen met autisme? Wat kan er gezegd worden over  

autisme en contact? Taalgebruik en afstemmen op de persoon komen aan bod tijdens het webinar. 

Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. 

Deelname 

Het webinar wordt gratis aangeboden door het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. 

Meld je aan bij info@aendrenthe.nl. Je ontvangt enkele dagen voor het webinar een link. 

Kijk op aendrenthe.nl voor meer informatie over het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. Voor meer 
informatie over Autisme Digitaal zie autismedigitaal.nl 
 
 

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht 
Theatervoorstelling 
MartiniPlaza Groningen 
13 - 15 september 2021 
kaarten vanaf € 44,70 
hondindenacht.nl/waar-en-wanneer 

 
 

 

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht gaat over de 15-jarige Christopher die autisme 
heeft. Christopher houdt van wiskunde, van lijstjes en patronen en hij spreekt altijd de waarheid. Van 
mensen begrijpt hij dan weer niet zo veel. Als Christopher de dode hond van zijn buurvrouw in de 
tuin aantreft wordt hij verdacht van moord en gaat hij op onderzoek uit om de dader te achterhalen. 
Tijdens zijn zoektocht komt Christopher achter onverwachte waarheden die zijn wereld op zijn kop 
zetten. 

mailto:info@aendrenthe.nl
http://www.aendrenthe.nl/
http://www.autismedigitaal.nl/
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Thema-avond Autisme en ouderen   
 

 

Autismecafé Hoogeveen 
15 september 2021 
19.00 uur 
De Vredehorst 
Zuidwoldigerweg 32 
7908 AD Hoogeveen 
bijeenkomst onder voorbehoud 

Autismecoach Janita ter Haar en ervaringsdeskundige Tammo Michel vertellen over autisme 
op latere leeftijd. Bij onbegrepen gedrag van een oudere kan autisme de oorzaak zijn. 

Aanmelding voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier op de website: 
autismecafehoogeveen.nl/activiteiten/autisme-en-ouderen 

 
 

 

Online presentatie Autismevriendelijke initiatieven 
 
13 oktober 2021 
20.00 - 20.45 uur 

Een presentatie van ervaringsdeskundige Frederik Boven voor vrijwilligers en beroepskrachten die 
activiteiten organiseren voor autistische volwassenen. Voorbeelden van autismevriendelijke 
initiatieven in Nederland zijn prikkelarme kermissen en autismevriendelijke filmvoorstellingen. 
 
Deelname aan de presentatie is gratis, een gift voor het werk van Autisme Digitaal wordt op prijs 
gesteld. Aanmelding via autismedigitaal.nl/evenement/autismevriendelijke-intiatieven-okt-2021 

 

 
 
 
 

https://autismecafehoogeveen.nl/activiteiten/autisme-en-ouderen
https://www.autismedigitaal.nl/evenement/autismevriendelijke-intiatieven-okt-2021/
https://www.autismedigitaal.nl/
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In de regio 
 
 
 
 
 

LOODS 66b TE HOOGEVEEN 
VOOR MENSEN MET AUTISME EN ANDERE DIAGNOSES 
 
Loods 66b is ooit begonnen onder de naam Leer-Werkbedrijf Tonnie. De drijvende krachten zijn twee 
ervaren, voormalige medewerkers van arbeidsprojecten uit de ‘gewone’ zorg, die een nieuwe start 
wilden maken. Alle diploma’s zijn voorhanden, er wordt samengewerkt vanuit ervaring; samen met 
anderen bouwen aan successen en vertrouwen hebben in zorginstanties en verwijzers. Er wordt 
maatwerk geleverd. 
 
Bij een bezoek (Industrieweg 66b te Hoogeveen) kom je in een grote loods terecht. Kom gerust langs, 
als je nieuwsgierig wordt door dit verhaal. Dat kan spontaan of je kunt een afspraak maken (06 
27343315). De loods is ruim opgezet. Wat je tegen kunt komen is: werkbanken voor 
metaalbewerking, houtbewerking en een hoek vol met tuinbenodigdheden (zoals vogelhuisjes). Er is 
een fietsenmakerij, waar fietsen worden gerepareerd en verkocht. Verder zijn er nog zaagmachines, 
snijmachines en een afdeling met computers. Als je iets zoekt wat er nog niet bij staat, dan kan dat in 
overleg geregeld worden. Niet nu, niet morgen, maar als een van de cliënten eraan toe is.  
 
Loods 66b heeft werkzaamheden voor mensen van 17 tot 75 jaar, maar ben je wat jonger of wat 
ouder, dan is dat geen probleem. Hier doet iedereen zijn of haar eigen werk en heb je met anderen 
net zoveel contact als bij jou past. Het gaat erom dat je je veilig kunt weten en voelen, om zo te 
groeien. Het gaat erom dat jij kunt doen waar jij goed in bent, in jouw eigen tempo. 
 
Als je hier binnenkomt, krijg je een kennismakingsprogramma. Je gaat op alle afdelingen wat doen en 
uiteindelijk maak jij een keus die bij je past en die praktisch haalbaar is. Kom je er zelf niet goed uit, 
dan krijg je hulp van de begeleiders. Zij zien wel waar jouw aandacht naar uit is gegaan. Andere 
begeleiders en familieleden mogen gerust meedenken.  
 

Officieel is de doelstelling: “Structuur, ritme en 
perspectief”. Dat mag je vertalen als een vast 
dagprogramma, zoveel dagdelen als jij aankunt, met de 
begeleiding die bij jou past.  Jij bent bepalend in het 
proces.  Niks moet, alles kan en dan zie je wel wat jij 
kunt. 
 
Dan is er natuurlijk ook nog het geldverhaal. Of je nu 
valt onder de WLZ (Wet langdurige zorg), onder de 
WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of je hebt    

een PGB (persoonsgebonden budget), dat maakt voor 
Loods 66b niets uit. Als je kennis hebt gemaakt en je wilt meedoen, dan overleg je met de mensen 
van jouw zorginstantie. Vervolgens kunnen die de officiële goedkeuring geven om mee te doen. Bij 
een PGB is het degene die het geld voor je beheert. Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, 
Zuidwolde, Assen, Staphorst, De Wolden, overal komen mensen nu al vandaan. Het vervoer is 
natuurlijk wel van belang. Woon jij in de gemeente Hoogeveen, dan rijdt er een busje van Loods 66b. 
Zij kunnen je halen en brengen. Anders moet je kijken naar eigen vervoer of een taxi. Jij bent welkom 
zoals jij bent, in jouw situatie, op zoek naar wat jij kunt. Daar gaat het om. 


