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Van de redactie

We hebben het jaar 2016 achter ons gelaten, en kijken uit wat het jaar 2017
voor ons in petto heeft.
Doordat we op dit moment nog geen nieuwe redactiemedewerker hebben,
wordt het deze maand een kleinere
uitgave. Zoals het er nu naar uitziet,
hopen we de nieuwe redactiemedewerker volgende maand te
kunnen presenteren. Deze zal een start
maken met een nieuwe en frisse opzet
van de nieuwsbrief. Hierover later
meer. Maar we wilden u als trouwe
lezer toch een nieuwsbrief sturen.

Ik wil u namens het voltallige bestuur
van NVA Noord Brabant een zeer
voorspoedig en prikkelarm 2017 toewensen en veel leesplezier
met deze nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u begin februari.
Kopij kunt u sturen naar onderstaand mailadres.

Namens het bestuur NVA Noord Brabant,
Richard de Witte
nieuwsbrief@nva-nb.nl
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Vergaderdata NVA Noord-Brabant:
18 januari

Dagelijks Bestuur vergadering (DB)

25 januari

Algemeen Bestuursvergadering (AB)

28 januari

Heidag

2 maart

DB

9 maart

AB

12 april

DB

19 april

AB

1 juni

DB

8 juni

AB

5 juli

DB

12 juli

AB

31 augustus

DB

7 september

AB

28 september

Algemene Leden Vergadering

11 oktober

DB

18 oktober

AB

30 november

DB

7 december

AB

Pagina 5

Beste donateurs,
In januari 2017 worden de film 'Birsen' en de film 'Iemand zoals ik'
uitgezonden op NPO 2. Na vele e-mails van ons heeft de NTR
besloten de eerste film opnieuw en de tweede film
voor het eerst uit te zenden.
Daar zijn wij erg blij mee.
Uitzenddata:
Zondag 8 januari, 15.05, Birsen, NPO2
Zondag 15 januari, 15.10, Iemand zoals ik, NPO2
Herhaling:
Woensdag 11 januari, 24.00, Birsen, NPO2
Woensdag 18 januari, 24.00, Iemand zoals ik, NPO2

Vanwege de vernieuwde mediawet is
het helaas niet mogelijk om namen van
donateurs in de aftiteling te vermelden.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage, zonder deze financiële steun hadden wij
de film niet kunnen maken.
Veel kijkplezier!
Groet Birsen,
Karen en Pauline
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Oproep vrijwilligers:
AIC Bergen op Zoom is dringend op zoek naar enkele vrijwilligers om hun team te komen versterken,
aangezien enkelen van hen wegens diverse omstandigheden minder tijd voor het vrijwilligerswerk kunnen
vrijmaken. Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger
met affiniteit voor social media.
Iedere 1ste en 3de woensdag van de maand is er een inloopochtend van 9.30-11.30 uur. Daarnaast worden
thema-avonden georganiseerd.
Meer informatie en aanmelden kan bij:
susannebaan@nva-nb.nl en ferryleutscher@nva-nb.nl
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OPROEP: hulp bij website
Nadat ik in mei 2014 de diagnose ASS kreeg, heb ik veel gelezen
over autisme. In december 2015 werd ik gestimuleerd om op te
schrijven wat er zoal in mijn leven gebeurd is. Dat heeft uiteindelijk
geresulteerd in heel veel stukjes oftewel fragmenten. Die staan nu
op mijn website: dit zijn al ruim 175 fragmenten.
Uit diverse reacties krijg ik de indruk dat er nog veel te weinig verhalen zijn door mensen met autisme zelf geschreven. Dat is een stimulans om door te gaan. Maar als mij iets overkomt, dan kan het
zijn dat deze website verdwijnt: ik heb geen kinderen of vrienden.
Tevens weet ik niet of mijn ideeën hierover wel juist zijn, of alleen
maar “wishful thinking”. En of de positieve reacties bedoeld zijn
om mij niet teleur te stellen, of juist zijn.
Graag zou ik een advies willen horen over hoe de site (indien gewenst) behouden kan worden in geval van overlijden of dergelijks. Ik ben al 70 jaar.
Ik ben bezig om met hulp van een dichter/schrijver een boekje uit
te geven dat circa 30 fragmenten zal bevatten. Maar de website is
nog lang niet klaar.
Veel meer informatie over mij staat op de website.
Arnoud van Gelder
Gasthuisstraat 673
5614 AX EINDHOVEN
tel. 040-7370529
e-mail: arnoud@arnoudvangelder.nl
website: www.arnoudvangelder.nl
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Partnercontactgroep te Eindhoven
Al een kleine 20 jaar is er in Eindhoven een lotgenotengroep actief ,
bedoeld voor partners van mensen met ASS.
Als er in een relatie sprake is van (een vermoeden van) ASS kan dat
niet alleen voor de persoon met ASS moeilijk zijn, ook bij de partner
roept een vermoeden van of een diagnose veel vragen op.
Tijdens onze bijeenkomsten is het mogelijk om vrijuit met elkaar
van gedachten te wisselen, elkaar raad en steun te geven.
Tevens geven we elkaar informatie om ASS beter te begrijpen.
Wij komen -/ 6 keer per jaar bij elkaar.

Data:
Zaterdag 14 januari 2017
Zaterdag 18 februari 2017
Zaterdag 25 maart 2017
Zaterdag 13 mei 2017

Plaats:
In de aula van Kentalis (voorheen Sint Marie)
Castiliëlaan 8
5629 CH Eindhoven
Routebeschrijving Castiliëlaan inrijden, tweede weg rechts.
Klein stukje rechtdoor, dan voor het ronde pleintje parkeren.
De aula bevindt zich in gebouw 21. Dat ligt links van het parkeerterrein.
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NVA Regio Noord-Brabant
Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Els Brommet

elsbrommet@nva-nb.nl

Secretaris : Richard de Witte

secretaris@nva-nb.nl

(06) 12 16 90 66

richarddewitte@nva-nb.nl

(06) 55 70 35 29

ronwilting@nva-nb.nl

(06) 10 38 36 72

Henri Maartens, bestuurslid AIC

henrimaartens@nva-nb.nl

(06) 51 02 87 73

Jolanda Kroon

jolandakroon@nva-nb.nl

Loekje van Hooft,

loekjevanhooft@nva-nb.nl

Suzanne Clijsen

suzanneclijsen@nva-nb.nl

ledenadministrateur: Frans Vinken

fransvinken@nva-nb.nl

Vicevoorzitter/penningmeester: Ron Wilting

Algemeen bestuur:

(06) 50 48 92 07

Postadres : NVA Noord Brabant, Postbus 57, 5680 AB BEST

Werkgroepen
Partners van
Coördinator: Ank Leefsma

pcg@nva-nb.nl

(040)2417794

jcakroon@live.nl

(073) 64 30 648

Arbeid:
Coördinator: Cor Kroon

Nieuwsbrief:
Redactie:

nieuwsbrief@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
Coördinator Leo Lenders
email:
aic-denbosch@nva-nb.nl

