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Beste lezer, 

Deze maand hebben we een volle nieuwsbrief voor u ge-
maakt. Verschillende AIC’s hebben stukken aangeleverd, 
zodat u weet welke activiteiten er zijn bij het AIC bij u in de 
buurt. 

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de autismeweek 2017 staat 
weer voor de deur. Deze zal gehouden worden van   1 t/m 
8 april. In deze editie van de nieuwsbrief staan enkele acti-
viteiten in Noord Brabant. Voor het volledig overzicht van 
alle activiteiten in Noord  Brabant tijdens deze week verwij-
zen wij u graag naar onze website of kijk op autismeweek 
voor alle activiteiten, zowel regionaal als landelijk  

In de autismeweek zal onze geheel vernieuwde website 
worden gelanceerd. Deze is gemaakt door Get Praut, en in 
deze  nieuwsbrief stellen ze zich voor. 

Ik wil u veel lees plezier wensen met deze editie van de 
nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal i.v.m. de meiva-
kantie iets later verschijnen dan dat u gewend bent.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 namens het bestuur, 

Richard de Witte 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nva-nb.nl/nb/
https://autismeweek.nl/


   

 

 

 
Op zaterdag 8 april wordt de NVA Autismeweek 2017 afgeslo-
ten met een bijzonder evenement: een Auti-Doe-Avond in Mu-
seum Naturalis. Op deze avond is de tentoonstelling "T. rex in 
Town" exclusief geopend voor leden van de NVA. Reis met ons 
mee ruim 66 miljoen jaar terug in de tijd en ga op avontuur! 
 
De Tentoonstelling 
De tentoonstelling bestaat uit een aantal ruimtes. Via een gor-
dijn in de museumwinkel komt u in de eerste tentoonstellings-
ruimte, de Dinosafarizaal. Vlak voor de zaal hoor je al enigszins 
de geluiden van zacht grommende dino ’s. 
   
De Trixzaal 
Vanuit de Dinosafarizaal sta je oog in oog met Trix, het skelet 
van een Tyrannosaurus Rex die 66 miljoen jaar geleden leefde. 
Rondom Trix staan informatieborden. De zaal is verlicht en er 
zijn geen geluidseffecten. 
  
De DinoDoeDingenzaal 
Hier zijn diverse spelletjes te doen. Je kunt o.a. met digitale 
spuitbussen een dino een huid naar keuze geven, of met 2 per-
sonen een spel doen over hoe je als T.rex met bewegingen een 
andere T.rex kunt versieren. Er is een replica van een tand te 
zien én te voelen. Of ga je liever op een fiets zitten en kijken of 
je T.rex kunt bijhouden of zelfs sneller bent?  
  
In de laatste ruimte van de tentoonstelling kom je weer bij de 
uitgang terecht. Hier haal je de jassen op en krijgen alle kin-
deren nog een verrassing mee…. 
  
En dan nog even dit: 
Een zgn. stilteruimte is niet aanwezig. Naast het Dinocafé is 
wel een afgesloten zijruimte waar u gebruik van kunt maken. 
Deze ruimte ligt echter wel aan het einde van de tentoonstel-
lingsroute. 
 
Kaartverkoop 
Een toegangskaart voor een kind (tot 17 jaar) kost € 10, 
Een toegangskaart voor een volwassene kost € 13,50. 
De kaarten zijn te bestellen via de volgende links: 
  
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
autidoeavond1  (groep van 18.30 uur) 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
autidoeavond2  (groep van 19.30 uur) 
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AIC Roosendaal organiseert op 09 mei een avondprogramma  

    Juggle a future 
Jeroen Spapens, wellicht bekend van F*ck you Rainman,  

heeft ook een solovoorstelling.  

Tijdens deze avond vol humor wordt ingegaan  

op het leren loslaten. Wat kunt u deze avond 
o.a.  verwachten: 

- Hoe ga ik om met veranderingen 

 - Het leren alle ballen in de lucht te 
houden 

- Sociale interactie met Jeroen 

- Jongleren 

- Doorbreken van vaste patronen 

  - Zang en humor zullen zeker deze    
avond niet ontbreken  

  En nog veel meer, het wordt een  

  interactieve avond waarbij het  

  publiek veel betrokken wordt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Wanneer:   09 mei 2017    

  Tijd:            19:30 uur tot ong. 21:45 uur    Zaal open vanaf 19:00 uur 

  Waar: Huis van de Westrand, St. Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal 

  Entree:         € 5,00 incl. een kop koffie of thee bij de entree. Graag gepast betalen 

  Aanmelden:     Per e-mail:  aic-roosendaal@nva-nb.nl                                                                                 

(u krijgt een bevestiging de aanmelding) 

                     Wees op tijd met aanmelden want VOL =VOL  

I.v.m. de brandveiligheid zijn wij aan een maximum aantal personen gebonden. 

mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl
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Planning eerste helft 2017  

 

 Koffiemomenten (voorheen “inloop”): 

 vrijdag 31 maart - woensdag 19 april - vrijdag 2 juni -      
 woensdag 5 juli 

 

  Koffiemomenten-plus (themagericht): 

 

 vrijdag 17 februari: “autisme in relaties 

 

 woensdag 8 maart: “wonen met autisme” 

 

 woensdag 5 april: “werken met brain blocks” 

 

 vrijdag 19 mei:  “diagnose autisme op latere leeftijd” 

 

 vrijdag 16 juni:  “kinderen met autisme” 

 

Locatie:  Kind Centrum Westerbreedte  (Jan Olieslagerstraat 51 in Den Bosch,  
        ingang Churchilllaan, eerste verdieping) 

Tijd: op vrijdagen steeds ’s ochtends  (van 09:30 tot 11:30 uur)  

  op woensdagen steeds ’s avonds  (van 19:00 tot 21:00 uur) 

 

Bezoek aan onze ‘koffiemomenten’ en deelname aan onze ‘koffiemomenten-
plus’ is voor elke belangstellende vrij toegankelijk en kosteloos.  

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Gelieve deelname aan een ‘koffiemoment-
plus’ tevoren even op ons e-mailadres aic-denbosch@nva-nb.nl te melden           
(in verband met te plannen ruimte). 

 

Op het koffiemoment-plus van 5 april 2017 (vallend in de NVA-autismeweek) zal 
een van onze vrijwilligers (Karin Schrijnemakers) een inleiding verzorgen over het 
werken met ‘brainblocks’, een beeldend middel dat kinderen, jongeren en volwas-
senen met autisme helpt zichzelf – in relatie tot anderen – beter te begrijpen en 
hierover te kunnen communiceren. 

mailto:aic-denbosch@nva-nb.nl
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van 15.00-16.00 uur : deel II  

 

 

  

 

 
AIC De Kempen organiseert op   
   Zondag 2 april 2017           
in SCC De Muzenval, Dijk 7, Eersel   

Autisme Informatie Markt en Workshop 

    “Autisme en vrouwen, er is verschil!”
   Toegang is gratis  

In de grote zaal van 13.00-16.00   

Autisme Informatiemarkt  

met organisaties zoals :  

Active4You : www.active4you.nl  
 
Autismesteunpunt :   
www.autismesteunpunt.nl  
 
AutiTravel : www.autitravel.nl  
 
Beeldende praktijk :  
 www.praktijkanitavandenbrand.com  

De Kempen Specials KIDS & TEENS : 
www.dekempenspecials.nl  

Futuris Zorg en Werk :  
www.futuriszorgenwerk.nl  

Get Praut: www.getpraut.nl  

HSPO Zorgpunt : www.hspozorgpunt.nl  

In Kaatjes keuken : www.inkaatjeskeuken.nl  

Iets Drinken Eersel : www.ietsdrinken.nl  

Jados : www.invoorautisme.nl  

Loek@You : www.lerenopeigenkracht.nl  

Lunetzorg : www.lunetzorg.nl  

Muisje Sensitief : www.muisjesensitief.nl  

Regionaal Autisme Centrum : www.racenet.nl   

Voorzet Begeleiding: www.voorzet.nl  

In de blauwe zaal van 12.30- 

13.30 uur: deel I 

Workshop   

“Vrouwen en Autisme, 
 er is verschil !” 

verzorgd door Anke van 
Wijk,  autismeconsulent-

logopedist  van Lunetzorg.  

Vrouwen en autisme, is het 
een speciale groep binnen de 
totale groep van mensen met 
autisme?  
Vanwaar al de aandacht voor 
vrouwen? 

Is het overdreven of is het 
nodig?   

Anke van Wijk en een panel 
van ervaringsdeskundige 
vrouwen met Autisme in di-
verse leeftijden gaan plenair 
uw vragen beantwoorden. 

U komt toch ook ?  

http://www.autismesteunpunt.nl/
http://www.praktijkanitavandenbrand.com/
http://www.dekempenspecials.nl/
http://www.inkaatjeskeuken.nl/
http://www.ietsdrinken.nl/


Dagbesteding IT – een leer- en werkomgeving van 
jongvolwassenen met autisme 
  
Vorig jaar is er in Bergeijk een nieuw initiatief dagbesteding 
tot stand gekomen. Er was grote vraag naar een fijne dagbe-
steding op het gebied van IT. Get Praut heeft daarom een 
programma samengesteld om jongvolwassenen te leren web-
sites, flyers, posters, enz. te maken voor bedrijven in de om-
geving van Bergeijk.  
 
Tevens is er ondersteuning op het gebied van therapie, coa-
ching en trainingen mindfulness en rots &water.  
 
Zelfs jongeren die een plaatsje op de arbeidsmarkt willen (proberen) helpen we 
met job coaching of snuffelstages, gecombineerd met een werkplek bij Get 
Praut. 
 
Bij Get Praut is alles maatwerk. Er staat geen tijdsdruk op de projecten. Er is alle 
ruimte voor ontspanning en momenten van gezellig samen zijn. 
Een aantal jongeren, die nu bij Get Praut werken, hebben een opleiding gehad 
op het gebied van IT, anderen hebben school verlaten met of zonder diploma, 
maar kunnen geen baantje vinden en de dagbesteding die er in de buurt is, past 
niet bij hun interesse.  
 
Bij Get Praut leren jongeren nieuwe dingen, die ze meteen kunnen toepassen, 
zodat ze weer zelfvertrouwen krijgen: en trots zijn op zichzelf. 
 
Get Praut is gevestigd in ‘de ouwe bieb’ aan de dr. Rauppstraat 15 in Bergeijk. 
Meer informatie vindt u op de website www.getpraut.nl of via facebook. Ook 
kunt u bellen met : 0655714502  
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Geeft het voorjaar u nieuwe energie? 

Gebruik deze dan eens op een andere ma-
nier. 

 

Het Autisme Informatie Centrum, het AIC Eindhoven e.o., 
heeft namelijk behoefte aan energieke vrijwilligers. 

Wij willen onze activiteiten voor mensen met autisme en hun 
netwerk behouden en waar mogelijk uitbreiden. 

We organiseren wekelijks op woensdag een inloopochtend, de 
eerste en derde maandagavond van de maand is er ook een in-
loopavond. Hiernaast verzorgen we thema-avonden, wandelin-
gen, bemensen informatie-stands en geven op verzoek informa-
tie aan belangstellenden. 

U ziet het, taken genoeg. Daarnaast willen we ook nog graag onze activiteiten uit-
breiden met lotgenotencontactgroepen, onze PR en social media uitbreiden en 
nieuwe initiatieven ontwikkelen. Helaas ontbreekt het ons aan voldoende vrijwil-
ligers om onze activiteiten te behouden en nieuwe te ontwikkelen en zo komen 
wij bij u terecht! 

 

Heeft u, uw partner, uw kind, of een van uw ouders bijvoorbeeld autisme en wilt 
u uw ervaringen graag delen met anderen, dan is vrijwilliger bij het AIC wellicht 
iets voor u! 

 

Er zijn diverse mogelijkheden om als vrijwilliger te helpen bij het AIC, dus heeft u 
belangstelling, laat het ons weten via email: aic-eindhoven@nva-nb.nl  

 

Wij zoeken ervaringsdeskundigen die al lid zijn, of willen worden van de NVA. 
(Nederlandse Vereniging voor Autisme). 

 

Wij bieden ondersteuning door middel van cursussen. U krijgt natuurlijk reiskos-
tenvergoeding en u komt in een enthousiast team met medevrijwilligers terecht 
om mee samen te werken. 

 

Horen wij van u? 

mailto:aic-eindhoven@nva-nb.nl
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Vrijdag ochtend 17 maart 
heeft AIC Roosendaal de 
eerste voorjaarswande-
ling georganiseerd. On-
danks het iets mindere 
weer dan de dagen er-
voor, waren we met een 
leuk gezelschap om de 
route te gaan lopen.  De 
route was uitgezet door 
onze vrijwilligster Ellen. 
Het was een zeer gevari-
eerde route die langs alle 
mooie plaatsen van het 
Roosendaalse bos Vis-
donk heeft geleid, wat er toe heeft geleid dat er onderweg 
leuke en ongedwongen gesprekken zijn gevoerd. Dit was ook 
onze opzet, lekker wandelen in de natuur en ongedwongen 
met elkaar in gesprek te gaan, zonder een van tevoren vast-
gesteld thema. Uiteraard hebben alle deelnemers genoten van 
de mooie omgeving zoals het rozenven en het plaatselijke ge-
denkbos, wat indrukwekkend blijft. Na afloop hebben we met 
z’n allen nog een lekkere kop koffie gedronken en nagepraat 
in de plaatselijke brasserie, die in het bos gelegen is. Gelukkig 
waren de deelnemers zeer enthousiast over deze eerste voor-
jaarswandeling en we zullen deze wandeling zeker vaker gaan 
organiseren! 

Voorjaarswandeling   
AIC Roosendaal 
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SPOED: Oproep Redactiemedewerker         
(m/v) voor onze Digitale Nieuwsbrief 
 
Het regiobestuur is met spoed op zoek naar een  
Vrijwilliger (m/v), voor onze digitale nieuwsbrief.  
Deze taak zal in het begin iets meer tijd vergen, i.v.m. 
het opnieuw opzetten, maar zal na deze periode  
gemiddeld 1 tot 2 uur per week in beslag nemen..  
 
Wat verwachten wij? 

* Enige kennis op het gebied van communicatie, 
* De digitale nieuwsbrief in een nieuw format gieten,   
b.v. met een vast aantal rubrieken, 

* Het actief verzamelen van informatie en nieuws uit de  
regio Brabant, 

* Direct contact met onze AIC’s en het bestuur,  
* een computer is noodzakelijk en digitale affiniteit, met 

Publisher, Word en PDF is een pré. 
 
Graag jouw aanmelding richten aan onze secretaris,  
Richard de Witte, via: secretaris@nva-nb.nl 
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Samenwerking AIC Breda en   

AIC Roosendaal tijdens autisme-
week 

Zondag 2 april  wordt er een autismemarkt gehouden in Oosterhout. 
Er is informatie over van leren, werken, wonen of  relaties. Of zit je thuis door 
je autisme en wil je graag daarover praten? Daarnaast zijn er ook workshops 
zoals boogschieten, brainblocks en maak kennis met  de werking van etheri-
sche oliën. Geef op het ideeënplein aan waar jij behoefte aan hebt of wat je 
mist in je dagelijkse  bezigheden. Het aanbod van de markt is gericht op jong 
en oud, en is bedoeld voor mensen met autisme en familieleden, professionals 
en andere geïnteresseerden. 
Datum:  Zondag 2 april 
Tijd:       11.00-15.00 uur 
Locatie: Activiteitencentrum Bunthoef, Bloemenhof 2 in Oosterhout 

Op maandag 3 april vertelt Birsen Basar over 
haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd over 
mensen met autisme die werkzaam zijn. 

“Op 21-jarige leeftijd is bij mij de diagnose klas-
siek autisme vastgesteld. Dat heeft voor mij heel 
veel verklaard. Ikzelf werk sinds 2009 bij de ge-
meente Breda en heb sindsdien een grote groei 
doorgemaakt. Die groei is gekomen na goede én 
slechte momenten. Ik vroeg mij af hoe het wer-
ken verging bij andere mensen met autisme: wat zijn hun kwaliteiten en moei-
lijkheden door het autisme op het werk? Vertellen zij überhaupt op het werk of 
zij wel of geen autisme hebben. Hoe wordt daar dan door de werkgever en col-
lega’s op gereageerd?” 

Locatie: MEE West-Brabant, Heerbaan 100, Breda 

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

Aanmelden via anwb@meewestbrabant.nl 

Tijdens de komende autismeweek slaan AIC Breda en 
AIC Roosendaal de handen ineen. Zij zullen samen op 
een aantal evenementen te zien zijn.  

Woensdag 29 maart zal AIC Roosendaal vertegenwoordigd                                               
zijn op de informatiemarkt van de Kameleon. De markt is gericht                                                          
op vrijetijdsbesteding, begeleiding, werken en wonen, gericht op                                                                  
kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke en of                                                  
lichamelijke beperking.   
Datum:   Woensdag 29 maart  
Tijd:       19:00 uur tot 21:00 uur 
Locatie:  De Kameleon, Gerard ter Borchstraat 51   
        Roosendaal  

mailto:anwb@meewestbrabant.nl
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HET SVA NODIGT U NAMENS AL HAAR LEDEN VAN HARTE UIT 
VOOR DE BIJEENKOMST AUTISME OP 1 APRIL. 

SAMEN STAAN ER STERK(ER) VOOR MENSEN MET AUTISME 

Netwerkbijeenkomst Autisme, thema                                               
Jong&Aut 

Datum & tijd: Donderdag 6 apr, 09.00 - 12.30u 

Voor wie: voor iedereen die in zijn of haar werk te 

maken heeft met mensen met Autisme en die hen de 
beste ondersteuning wilt bieden 

Locatie:  Lunetzorg - De Donksbergen, Berkvenseweg 2      Duizel 

Kosten: Gratis voor SVA l e d e n , € 10 voor niet leden 

Aanmelden: via www.autismezuidoostbrabant.nl 

Programma 6 april 2017 

Ontvangst      09:00 uur 

Opening      09:15 uur 

Workshops      09:30 uur 

Netwerkpauze     11:00 uur 

Lezing ervaringsdeskundige   11:30 uur 

Presentatie vernieuwde website SVA 12:15 uur 

Sluiting      12:30 uur 

Meer informatie & 
aanmelden 
Op onze website vindt u 
meer informatie, kunt u zich 
inschrijven en uw voorkeur 
voor de workshops aange-
ven .Voor vragen kunt u zich 
richten tot Ingrid van den 
heuvel via  

ivandenheuvel@                                                          
meezuidoostbrabant.nl  

www.autismezuidoostbrabant.nl 

http://www.autismezuidoostbrabant.nl
mailto:ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl
mailto:ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl
www.autismezuidoostbrabant.nl
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Inloop-PLUS AIC Eindhoven e.o. 

 
Maandelijks organiseert AIC Eindhoven een Inloop-PLUS 
op een woensdagochtend. Tijdens deze inloop, waarvoor 
deelnemers zich vooraf aan moeten melden, kijken we 
gezamenlijk een DVD met aan autisme gerelateerd on-
derwerp. Aansluitend gaan we, met wie dit wil, hierover 
met elkaar in gesprek. 

Zo hadden we onlangs de DVD “Aan de slag met autisme” op het pro-
gramma staan. Deze korte DVD laat een portret zien van drie mensen 
met autisme en hun beroep. Onder het genot van koffie/thee hebben 
vrijwilligers Jolanda van Eijndhoven en Loes van der Pols samen met 
een achttal deelnemers nagepraat over deze DVD. 
 
Ook nu ontstond er een boeiend, levendig en open gesprek waarbij 
‘teruggekeken’ werd naar de film en ervaringen werden uitgewisseld. 
Juist de diversiteit aan deelnemers maakt deze bijeenkomsten steeds 
weer zo waardevol. Of je deelneemt en zelf een diagnose hebt, of als 
moeder van, partner van of als professional, ieder heeft zijn eigen ver-
haal en ervaringen.  
 
Deelnemers reageerden na afloop ook nu weer erg enthousiast. Voor 
ons als vrijwilligers maakt mede dit enthousiasme dat wij met veel 
voldoening terug kunnen kijken op weer een geslaagde Inloop-Plus. 
Wij kijken al weer uit naar de volgende, reeds geplande, ‘PLUS’ in 
april. 
 
 
Loes van der Pols 
Vrijwilliger, AIC Eindhoven e.o. 
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Op vrijdagochtend  7 april  organiseert het AIC (Autisme Info 
Centrum) Breda in het kader van de Autismeweek 2017 een 

Voorjaarswandeling 
We trekken er deze ochtend lekker samen op uit in de mooie 
bossen rondom Breda.  

Onderweg is er natuurlijk weer volop gelegenheid voor een 
goed gesprek. 

9.30 uur:    Verzamelen bij Grand Café De Kogelvanger 
 
9.45 uur:    Aanvang wandeling   (ca. 1-1,5  uur) 
 
10.45-11.00 uur:   Einde wandeling 
     Na afloop bestaat de mogelijkheid      
                   om samen iets te drinken bij De Kogelvanger  
            (consumpties voor eigen rekening) 
 
Locatie:    Vertrek vanaf Grand Café De Kogelvanger 
     Galderseweg 55, 4836 AC Breda 
 
Aanmelden (verplicht):  AIC-Breda@nva-nb.nl 
 
Let op: Bij minder weer gaat deze activiteit gewoon door! 

Er is deze ochtend ook een gewone inloop in het 
pand van MEE West-Brabant! 
 

mailto:AIC-Breda@nva-nb.nl
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AIC Eindhoven 

Coördinator: Jolanda van Eijndhoven 

email:  

jolandavaneijndhoven@nva-nb.nl 

aic-eindhoven@nva-nb.nl  

 

AIC Tilburg 

Coördinator: Astrid den Hartog 

email:  

aic-tilburg@nva-nb.nl 

astriddenhartog@nva-nb.nl  

 

AIC Breda 

Coördinatoren: 

Danielle van den Houdt  
Karen Verschelden 

email:  

co-teambreda@nva-nb.nl  

 

AIC De Kempen 

Coördinator Pia Thijssen 

email:  

aic-dekempen@nva-nb.nl 

piathijssen@nva-nb.nl 
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AIC De Peel 

Coördinator Cockie van Oosterhout  

email:  

aic-depeel@nva-nb.nl 

 

AIC Roosendaal 

Coördinator Harry Viel 

email:  

aic-roosendaal@nva-nb.nl 

Of 

harrieviel@nva-nb.nl 

 

AIC Bergen op Zoom 

Coördinator Susanne Baan 

email:  

aic-bergenopzoom@nva-nb.nl 

Of 

susannebaan@nva-nb.nl 

 

AIC den Bosch 

Coördinatoren: 

Leo Lenders 

Brigitte van den Bergh 

email: 

aic-denbosch@nva-nb.nl  
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