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Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat, of heb ik daar alleen
maar last van? Het is alweer juli, de vakantie staat voor de deur
en dat betekent dat de eerste helft van 2017 er al weer op zit.
Ik heb dan altijd de neiging om terug te kijken op de activiteiten
die we in de achter ons liggende periode hebben georganiseerd.
Allereest was daar de heidag van het bestuur, waarin we ons
eigen functioneren en onze doelstelling eens goed onder de loep
hebben genomen. Het was een inspirerende middag waarin we
onder de bezielende leiding van Jasia niet alleen kritisch naar
ons zelf hebben gekeken, maar vooral ook naar de toekomst
van de NVA Noord-Brabant.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het vernieuwen van
onze website. We hebben het bedrijf Get Praut bereid gevonden
dit met ons vorm te geven. Daar werken jongeren met autisme
die het een geweldige uitdaging vinden om hiermee aan de slag
te gaan. Zij zijn er in geslaagd onze website nog gebruiksvriendelijker
te maken. Hier en daar wordt er nog wat gesleuteld, maar het resultaat mag er
nu al zijn.
En dan natuurlijk de activiteiten die plaats gevonden hebben tijdens de autismeweek en door onze vrijwilligers van de AIC’s zijn georganiseerd, zoals themabijeenkomsten, voorstellingen en stands op de diverse autismemarkten. Deze vrijwilligers staan overigens het hele jaar voor iedereen klaar bij de AIC’s en zijn zeer
gedreven en actief. Onlangs kwam ik op het landelijk bureau een groot aantal
van hen tegen tijdens een cursus deskundigheidsbevordering. Ik heb veel respect
voor alles wat ze organiseren en betekenen voor onze leden.
Tenslotte wil ik iedereen alvast wijzen op het eerste congres dat in NoordBrabant wordt georganiseerd door de vrijwilligers van AIC Tilburg op 7 oktober
2017. Het beloofd een interessant congres te worden met diverse sprekers en
workshops en is zeker een aanrader voor iedereen.
Na de zomer zal ik me met evenveel inspiratie en enthousiasme inzetten voor de
NVA Noord-Brabant, maar nu ga ik eerst genieten van een paar weken vrij en andere activiteiten. Ik wens iedereen een fijne vakantie.
Els Brommet
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Op zondag 2 juli is tussen 12:30 en 14:00 de
Kermis van Eersel prikkelarm. In steeds meer
steden en dorpen zie je het ontstaan van een
prikkelarme kermis. Deze is bedoeld voor
mensen met autisme, epilepsie of een andere
beperking. Zo kent de Tilburgse kermis al jaren de ‘Blauwe Zondag’.
Tijdens de 'Blauwe Zondag' wordt er gedurende twee uur minder gebruik
gemaakt van licht en geluid. Door het verminderen van prikkels wordt de
kermis voor een deel van mensen met autisme een stuk aangenamer en
kunnen er dus meer mensen van de kermis genieten. Dit jaar gaan ook wij
in Eersel van start met een prikkelarme kermis. Dit initiatief is opgezet door
gemeente en kermisexploitanten gezamenlijk.
Op zondag tussen 12:30 en 14:00 wordt er geen gebruik gemaakt van lichteffecten, attracties draaien minder snel en de muziek staat uit of zachter
dan normaal.
Uiteraard is iédereen welkom om gebruik te maken van deze ‘extra’ kermistijd.
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AIC (Autisme Info Centrum) Roosendaal organiseert op
30 juni 2017 een koffie-ochtend met als thema:

Tijdens deze ochtend zullen we samen met elkaar in gesprek gaan en
over dit thema ervaringen uit delen.
Doormiddel van een kringgesprek is
er de mogelijkheid om je ervaringen/ tips uit te wisselen maar ook te
leren in gedrag en structuur van elkaar.
Hoe houden we het gezellig met een andere structuur tijdens de vakantieperiode, en hoe kun je daar het beste op voorbereiden. Gebeurt de voorbereiding
samen met het gezin, of gebeurt de voorbereiding alleen ……

Deze thema-ochtend zal gehouden worden in onze nieuwe
locatie: De Kameleon, Gerard
ter Borchstraat 51 te Roosendaal
Wanneer:

Vrijdag 30 juni 2017

Tijd:

09:30 uur tot 11:30 uur

Waar:

De Kameleon, Gerard ter Borchstraat 51,
Roosendaal

Entree:

Gratis

Aanmelden:

via de website: http://nva-nb.nl/aic-roosendaal

(U krijgt een bevestigingsmail van de aanmelding)

Wees op tijd met aanmelden want VOL =VOL
IVM de brandveiligheid zijn wij aan een maximumaantal personen gebonden
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Afscheid Coördinator Bergen
op Zoom
Helaas heeft de coördinator Susanne Baan, van AIC Bergen
op Zoom, wegens drukte in de privésfeer, besloten om te
stoppen. Dit zijn de minder leuke berichten die je als bestuur
krijgt, maar aangezien we allemaal vrijwilligers zijn, kunnen
we niets anders doen dan haar besluit te respecteren.
Susanne heeft in de regio West-Brabant 2 AIC’s mede opgezet. Vanaf december 2012 is ze bezig geweest met het werven van vrijwilligers, locaties zoeken, etc, etc.. alles wat erbij
komt kijken om een AIC te openen. Dit heeft erin geresulteerd
dat in de gemeente Roosendaal op 4 april 2014 het Autisme
Informatie Centrum is geopend.
Later in datzelfde jaar, op 12 november om precies te zijn, is ook het Autisme
Informatie Centrum Bergen op Zoom geopend. Susanne is tot augustus 2016
van beide AIC’s coördinator geweest. Door drukte heeft ze zich daarna beperkt tot AIC Bergen op Zoom. Maar zoals eerder gezegd gaat ze daar binnenkort ook mee stoppen, vandaar onze eerdere aankondigingen van onze zoektocht voor een nieuwe coördinator van AIC Bergen op Zoom.
Als bestuur van regio Noord-Brabant wilden we toch graag op een leuke en verassende manier afscheid nemen van Susanne. In de eerste week van juni had AIC
Bergen op Zoom een vergadering ingepland, en daar is onze secretaris Richard
aangeschoven. Susanne werd tijdens de
rondvraag door de secretaris flink in het
zonnetje gezet en heeft haar namens het
bestuur bedankt voor haar inzet. Susanne
was aangenaam verrast, en vertelde dat
ze dit niet had zien aankomen, maar vond
het wel leuk.
Susanne nogmaals hartelijk dank voor je
inzet. Het gaat je goed, en we komen elkaar vast nog ergens tegen.
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Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door mensen met autisme (ouders en partners van), waar echter ook ander geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van
harte welkom zijn.
lotgenotencontactgroepen georganiseerd.

- Plannen activiteitenprogramma,

Graag met mensen werken,
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Het Autisme Steunpunt organiseert ook volgend schooljaar lezingen
Ook volgend schooljaar gaan we lezingen geven met verschillende thema’s rondom autisme. De lezingen zijn toegankelijk voor
zowel professionals als ouders.
Lezingen
• 2 oktober 2017
•

11 december 2017

•

5 februari 2018

•

3 april 2018

Autisme en studeren
Van PO naar VO
Executieve Functies
Autisme en meisjes

11 juni 2018
Autisme en motivatie
De lezingen gaan door bij voldoende inschrijvingen, daarom is het belangrijk dat u
zich aanmeldt via info@autismesteunpunt.nl of via de site.
De lezingen duren van 19:30 tot 21:30 uur.
De entree is €10,--, inclusief koffie thee, contant te voldoen bij binnenkomst.
Reactie van een ouder over de lezing Autisme en Studeren: “lk vond het een interessante

avond. Het was voor mij ook de eerste keer, omdat we daar pas sinds kort mee te maken
hebben. lk wil me dan ook graag mij meer in gaan verdiepen in autisme.”
Daarnaast beiden we het Autisme Belevings Circuit aan op:
•

Woensdag 4 oktober 2017 14:00 - 16:30 uur

•

Dinsdag 21 november 2017

•

Woensdag 17 januari 2018 14:00 - 16:30 uur

•

Woensdag 16 mei 2018

19:00 - 21:30 uur
14:00 - 16:30 uur

Maandag 25 juni 2018
19:00 - 21:30 uur
Meer informatie kunt u lezen op:
https://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/autisme-belevings-circuit-abc
Kijk op onze site voor het verdere aanbod, of meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Weet dat u ons altijd kunt mailen en bellen als u vragen heeft over autisme en onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Hans Weijers, Dana van den Dungen, Saskia Sliepenbeek, Nicole Philipsen
www.autismesteunpunt.nl
088-2140102
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Recentelijk heeft oudervereniging Balans een digitale leden
enquête verstuurd naar al haar leden die voorkomen in het
e-mailbestand.
Op zeer korte termijn, wellicht heeft u deze mail al ontvangen
terwijl we nog bezig waren met het maken van deze nieuwsbrief,
zal ook de NVA een soortgelijke ledenenquête per mail versturen
naar al haar leden die in het ledenbestand bekend zijn. De enquête
zal gaan over het beleid en de koers van de NVA, en hoe u
daarover denkt.
Namens het landelijk
bureau van de NVA
willen wij u graag
vriendelijk verzoeken om een 5-tal
minuten van uw tijd vrij te maken om
deze enquête in te vullen.
Naar aanleiding van de gegeven
antwoorden, kan het landelijk bureau en
daardoor ook wij als NVA NoordBrabant, er zorg voor gaan dragen dat
we de komende jaren de juiste koers
blijven varen, om zo eenieder nog beter
te kunnen helpen, nu, maar ook in de
toekomst.
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Kijken naar Autisme met
je hart!

Congres zaterdag 7 oktober
Met grote trots kunnen wij, als team van vrijwilligers van het
Autisme Informatie Centrum Tilburg, u vertellen dat wij op
zaterdag 7 oktober ons allereerste Autisme Congres gaan
organiseren in Tilburg.
Op Basisschool De Westerwel (Speciaal Basisonderwijs,
gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis) Bladelstraat 3,
gaat dit plaatsvinden.
Inmiddels hebben wij al bijna het programma rond voor deze dag
inclusief catering, niet te vergeten. Gedurende deze dag worden er diverse
lezingen en workshops gegeven door verschillende gastsprekers. We hebben dit
verdeeld over 3 subgroepen: Kinderen, Werk en Familie.
Om 9.30 uur zal de opening plaatsvinden in de grote aula van de school, waarna
de eerste gastspreker Henk Beljaars (Bureau Inzigd) zijn lezing zal geven.
Hierna is er een koffiepauze en zal de groep verdeeld worden over een 6-tal
lokalen waar de diverse workshops gaan plaatsvinden.
Tussen de 2 rondes van workshops vindt de lunchpauze plaats en eind van de
dag sluiten we weer met elkaar af in de aula voor de laatste gastspreker Anke
van Wijk (Lunetzorg). De dag zal zo rond 16 uur eindigen.
Zodra alles definitief is afgerond komt alles duidelijk op onze website te staan:
www.nva-nb.nl. Ook kunt u zich dan via deze site aanmelden voor het congres,
uw voorkeur aangeven voor de te volgen workshops en de kosten hiervoor betalen.
Doordat wij op dit moment nog bezig zijn met het afronden van dit alles zijn de
kosten om deel te nemen aan het congres inclusief lunch en koffie/thee
gedurende deze dag op dit moment nog niet bekend. Wij proberen deze kosten
zo laag mogelijk te houden voor eenieder, om zoveel mensen deze dag te kunnen
aanbieden. Houdt u onze website in de gaten en ik zie u graag op zaterdag
7 oktober tijdens ons congres.
Met vriendelijke groet,
Astrid den Hartog

Vernieuwde nieuwsbrief
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Volgende maand zal er i.v.m. met de vakantieperiode geen
nieuwsbrief verschijnen. Alle ingezonden stukken zullen pas in
de editie van september worden geplaatst.
Dit zal een compleet vernieuwde versie gaan worden. De
meeste leden ontvangen ook de nieuwsbrief van NVA. Op die
basis zijn we hard aan het werk om een nieuwsbrief te maken.
De eerste beelden zijn dan ook veelbelovend. Maar we zijn er
achter de schermen hard aan het werk om de nieuwsbrief
nieuwe stijl dan ook per september klaar te hebben. Het zal
een interactieve nieuwsbrief worden, waarop u op links kunt
klikken om bv. meer over het onderwerp te lezen, of om een
bijlage te openen. U kunt ook door verwezen worden naar een
andere webpagina. Alles is mogelijk met de nieuwe opzet.
Er zullen ook nieuwe vaste rubrieken in komen. Een van de
nieuwe rubrieken is een kookhoek. Dit is in samenwerking met
Karen den Dekker. Karen is een kook pedagoog en is o.a. bekend van: in Kaatjes
keuken. Elke maand zal er iets verschijnen op het gebied van koken, dit kan een
recept zijn of iets anders.
Lijkt het u leuk om ook een stuk aan te leveren voor de vernieuwde nieuwsbrief
aan te leveren, dat kan, stuur dan vóór 25 augustus uw stuk in naar:
nieuwsbrief@nva-nb.nl
Hieronder ziet u al een klein voorproefje wat van wat u in september staat te
wachten.
Nu kan het zijn dat door omstandigheden deze mail als spam wordt aangemerkt,
check dan omstreeks 1 september uw spambox, daar kan de nieuwsbrief inzitten.
Als u daar aangeeft dat het geen spam is, dan ontvangt u de nieuwsbrief voortaan
in de inbox.

Pagina 12

Pagina 13

Op zondag 9 juli van 12.30 tot 14.00 uur organiseert de gemeente
Helmond, de prikkelarme kermis.
De prikkelarme kermis is de gewone kermis,
maar dan voor mensen die moeite hebben met
veel prikkels. Denk aan mensen met autisme,
epilepsie, etc.
De muziek gaat zachter en bij alle attracties op
dezelfde zender en lichten knipperen niet maar zijn gewoon aan of uit.
De stichting is op zoek naar vrijwilligers bij de attracties. Zij zijn er als aanspreekpunt voor alle vragen over de attractie.
Als namelijk alle vragen weggenomen zijn (hoe vaak gaat de draaimolen rond,
wanneer stop hij, gaat er eerst een bel....) dan durven mensen vaak wel in de
attractie.
Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, krijgen instructie waardoor zij op
deze vragen antwoorden weten.
Bent u of kent u mensen die het leuk vinden om deze 1,5 uur te komen
helpen? Wilt u dit bekend maken in uw netwerk?
Aanmelden kan via
vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl of rosanne.muileboom@levgroep.nl
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Zet je in voor autisme!

Nederlandse Vereniging voor Autisme provincie Noord Brabant,
zoekt vrijwilligers voor het AIC in de gehele regio.
Het NVA-regio bestuur Noord Brabant streeft naar een zo groot
mogelijk vangnet voor mensen met autisme en hun omgeving.
De provincie Brabant is inmiddels 8 Autisme Info Centra (AIC) rijk.
Zonder vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn!
Het Autisme Informatie Centrum verzorgt inloopochtenden,
lotgenotencontactavonden en themabijeenkomsten.
Als vrijwilliger moet je goed kunnen luisteren en meedenken met
lotgenoten, die bijvoorbeeld hun diagnose met alles wat daaruit
voorkomt, moeten verwerken, of vragen hebben als : ”wat is autisme?”,
“mijn kind/ partner/ familielid heeft (vermoedelijk) autisme, wat moet ik nu
doen?”.
De kracht en de eigenheid van het AIC ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u
aanspreekt, lees dan gauw verder.
•
•
•

Wat doet u als lotgenoot:

U informeert en adviseert
U biedt een luisterend oor
U werkt in een team samen

Wat vragen wij:

U bent bekend met de problematiek rondom autisme
U deelt graag kennis en ervaring met andere lotgenoten
en kunt goed luisteren
• U kunt omgaan met een computer (of bent bereid dit te leren)
•
•

Wij bieden u:

Professionele ondersteuning
Prettig werkklimaat
Reiskostenvergoeding tegen € 0,19 per km of volgens de tarieven openbaar
vervoer
• Deskundigheidsbevordering, d.m.v. training en cursus aangeboden door de
NVA
•
•
•

U bent:

NVA-lid (of bereid dit te worden)
Ervaringsdeskundig (persoon met ASS, ouder, partner en/of dochter/zoon
van
•
•

Voor verdere informatie kunt u mailen naar ons AIC bestuurslid Henri Maartens via henrimaartens@nva-nb.nl of onze secretaris secretaris@nva-nb.nl
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Tijdens de koffie ochtend PLUS van vrijdag 7 juli vertoont het AIC Breda
de film

De gek op de heuvel
De liefdesrelatie van
Erik en Sofie wordt bemoeilijkt door de
autistische Thomas,
Sofie's zoon uit haar vorig huwelijk.
Wanneer Erik bij hen
komt inwonen, verloopt hun samenzijn
minder romantisch dan
ze gehoopt hadden. Erik kan niet omgaan met Thomas'
autisme. Hij staat voor een dilemma:
hij houdt zielsveel
van Sofie en wil bij haar blijven, maar
hij wordt gek van het
gedrag van zijn stiefzoon. Heimelijk
hoopt Erik dat Thomas zal toegewezen worden aan zijn vader. Al snel zit Sofie verstrikt tussen de liefde voor haar zoon en haar liefde voor Erik.

9.30 uur:
10.00 uur:
11.30 uur:
12.00 uur:
Locatie:
Entree:
Aanmelden:

Inloop met koffie/thee
Film “De gek op de heuvel” (80 min.)
Gelegenheid tot napraten
Einde ochtend
MEE West-Brabant , Heerbaan 100, Breda
gratis
stellen we erg op prijs: AIC-Breda@nva-nb.nl

AIC Breda organiseert elke vrijdagmorgen een koffie ochtend, van 9.30-11.30 uur, ook tijdens de
schoolvakanties. Heeft u zelf, uw kind, uw partner of iemand anders uit uw familie of omgeving autisme? Het Autisme Info Centrum (AIC) weet als geen ander hoe dat is. Het AIC bestaat uit vrijwilligers, allen ervaringsdeskundig op het gebied van autisme. Zij bieden u een luisterend oor, delen ervaringen en/
of zoeken samen met u naar informatie en een antwoord op uw vragen. Mediatheek is aanwezig. Voor
meer informatie over autisme en lidmaatschap NVA:www.autisme.nl of www.autismeinfocentrum.nl
of mail naar aic-breda@nva-nb.nl
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AIC Eindhoven
Coördinator: Jolanda van Eijndhoven
email:
jolandavaneijndhoven@nva-nb.nl
of
aic-eindhoven@nva-nb.nl
AIC Tilburg
Coördinator: Astrid den Hartog
email:
astriddenhartog@nva-nb.nl
Of
aic-tilburg@nva-nb.nl
AIC Breda
Coördinatoren:
Danielle van den Houdt
Karen Verschelden
email:
co-teambreda@nva-nb.nl
of
aic-breda@nva-nb.nl
AIC De Kempen
Coördinator: Pia Thijssen
email:
aic-dekempen@nva-nb.nl
of
piathijssen@nva-nb.nl
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AIC De Peel
Coördinator: Cockie van Oosterhout
email:

aic-depeel@nva-nb.nl
AIC Roosendaal
Coördinatoren:
Carolien van der Kuijp
Mieke Boenders
email:
co-teamroosendaal@nva-nb.nl
Of
aic-roosendaal@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

email:
aic-denbosch@nva-nb.nl

