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Beste lezer, 

De mei maand is weer aangebroken, en de autismeweek is 
achter de rug. Het is voor de diverse AIC’s in Noord Bra-
bant een succes geworden. In deze editie van de nieuws-
brief kunt u dan ook een aantal verslagen lezen van de acti-
viteiten die gehouden zijn. 

In de autismeweek is ook de vernieuwde website van NVA 
Noord Brabant gelanceerd. Mocht u deze nog niet gezien 
hebben, dan moet u dat zeker gaan doen. Hier vind u een 
overzicht van de Autisme Informatie centrums (AIC’s) in de 
regio Noord Brabant, en wat ze allemaal organiseren in de 
komende maand. Dit varieert van een laagdrempelige in-
loopochtend, een ochtend waar een thema aan verbonden 
is, of een avondvullend programma, waarbij een spreker is 
uitgenodigd, of overige activiteiten van het AIC. U vindt de 
website via www.nva-nb.nl 

 

We hopen dan ook dat u weer veel leesplezier gaat hebben 
aan deze uitgave van de nieuwsbrief. Mocht u zelf informa-
tie hebben wat u graag in de nieuwsbrief geplaatst ziet 
worden, dan kunt u dat tot 24 mei sturen naar het e-mail 
adres nieuwsbrief@nva-nb.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 

Richard de Witte 

 

 

 

 

 

 

http://www.nva-nb.nl
mailto:nieuwsbrief@nva-nb.nl


Pagina 4 

Lezing van Birsen Basar over werken 
met autisme 

Tijdens de autismeweek dit jaar hebben is er een samenwer-
kingsverband geweest tussen AIC Breda, AIC Roosendaal,   
Balans en Mee. Gezamenlijk hebben ze Birsen Basar uitgeno-
digd voor een lezing in Breda. Tijdens deze goed bezochte 
avond hebben mensen uit de gehele regio west Brabant geno-
ten van de lezing. Birsen vertelde over haar recent gevoerde 
onderzoek over mensen met autisme op de arbeidsmarkt. 

De avond was laagdrempelig en 
hierdoor kon Birsen in contact 
staan met het publiek. Er was 
veel interactie met het publiek.  

Er werden over en weer vragen gesteld, 
en presenteerde de uitkomst van haar 
onderzoek, over mensen op de arbeids-
markt met autisme.  Het was een enerve-
rende avond die zeker voor herhaling 
vatbaar was. 



  

 

    Wandelen in de Autismeweek 
 

 

Tijdens de autismeweek werd er door het AIC Breda ook 
een wandeling georganiseerd. Op vrijdag 7 april verzamel-
den een aantal enthousiastelingen om 9.30 u. op de parking 
van De Kogelvanger, Galderseweg in Breda. Bij de aanvang 
van de wandeling kregen de deelnemers van Frans 
A.Brocatus elk een postkaart met daarop een gedicht van 
zijn hand. Het gedicht is gebeiteld in een zwerfkei, die aan 
de Bustelberg, langs de Mark ligt. Niet zo ver van het ver-
trek van de wandeling. Om 9.45 u. vertrok het gezelschap, 
met als vrijwilligers van het AIC, Hannie, Josée en Frans, in 
de richting van de Mark om, lopend langs het water en via een brug te komen in 

het bos naast de Blauwe Ka-
mer. Iemand wist te vertel-
len dat in deze bossen nog 
sporen waren van de oude 
weg van Antwerpen naar 
Breda. De vogelkenners her-
kenden al snel pimpelmezen 
en koolmezen, een Vlaamse 
Gaai en een roerloze blauwe 
reiger die zich gewillig liet 
filmen. Langs rustige wan-
delpaden en tegen een ge-
zapig tempo bereikten we 
een punt van waar we een 
grandioos overzicht hadden 
over het omringende land-
schap. Tijdens de tocht wer-

den er door de NVA beelden geschoten die wellicht een plaatsje krijgen in een kor-
te promotiefilm voor het AIC Breda. Na afloop werd er gezellig op het terras van 
De Kogelvanger thee of koffie gedronken en verorberden de hongerige een gevuld 
broodje of wat ander lekkers. De geluiden en het weer waren uitermate positief en 
er werd door meerdere deelnemers gezegd dat zo’n wandelingen voor herhaling 
vatbaar zijn. We zullen er ons over beraden in de toekomst! 

 

(F@B)              
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AIC Roosendaal is op zoek naar vrijwilligers 

Autisme Informatie Centrum (AIC) in Roosendaal is op zoek naar 
gemotiveerde en energieke vrijwilligers 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! Wij werken volgens een rooster zodat u 
van tevoren weet wanneer u aan de beurt bent voor de inloop 
ochtend. Dit is altijd bespreekbaar.  

AIC Roosendaal is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA). De kracht van het AIC ligt in het leren en delen van 
elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Het AIC is onmisbaar in 
de regio. Bovendien kan men er terecht voor informatie en 

Het Autisme Informatie Centrum in Roosendaal organiseert 

regelmatig thema-ochtenden en ook een aantal keer per 

jaar een thema-avond.  

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

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

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar 

AIC Roosendaal: aic-roosendaal@nva-nb.nl 

Wij maken graag een afspraak met u voor nadere toelichting. 

De inloopochtenden van het AIC Roosendaal zijn op de 2e 
en 4e vrijdag van de maand, 9.30 uur - 11.30 uur.  Elke 3

e
 vrijdag 

van de maand is er een thema-ochtend (behalve op feestdagen 
en in schoolvakanties)  

mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl
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Algemene informatie: 
 
Auti-Roze Eindhoven elke 3e donderdag van de maand 
Open: 19:00 tot 22:00  
Waar: Pand54; Prins Hendrikstraat 54 Eindhoven 
Toegang is gratis   
                                                                             
Toegang en deelname aan activiteiten is gratis, consumpties op eigen kosten. 

AutiRoze - Alsof relaties nog niet ingewikkeld 
 genoeg waren. 

Autisme en een relatie is al enorm ingewikkeld. Maar 
als je dan ook nog eens in een situatie zit waarbij je 

niet-hetero bent.  

Maandelijks organiseert COC Eindhoven, speciaal voor mensen die autisme heb-
ben met vragen over seksuele diversiteit,  AutiRoze. Tijdens deze avond kun je 
gezellig borrelen met andere homo, biseksuele of lesbische mensen met autisme. 
Gedurende de AutiRoze bijeenkomst lopen er ook gastheren en gastdames rond, 
deze zijn er speciaal om een babbeltje te maken of jou te helpen met vragen.  
Ook wordt er tijdens de avond een activiteit georganiseerd die jou helpt om ande-
re mensen te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld: een Quiz of kennismakingsspel.  
 
Mocht je nu zin hebben om een keer naar AutiRoze te komen om te kijken kan 
dat. Het doel van deze avonden is voor deze mensen een avond te creëren waar 
ze  rustig uit kunnen gaan en zich begrepen voelen op zowel het vlak autisme als   
seksualiteit. Er is ruimte om vragen te stellen en te spreken met mensen met ver-
gelijkbare ervaringen om van elkaar te leren. 
 
Tijdens deze avond zorgen wij voor een zo prikkelarm café met daarnaast een 
communicatie stimulerende bezigheid. De bezigheden die we tot op heden heb-
ben gehouden zijn dingen als een kennismakingsspel (m.b.v. gespreksstarters) en 
een pub-quiz in teams.  
 
Vindt je het spannend of heb je andere vragen, neem even contact met ons op. 
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Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door men-
sen met autisme (ouders en partners van), waar echter ook an-
der geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van 
harte welkom zijn. 

 

- Plannen  activiteitenprogramma,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag met mensen werken, 

 

 

 

lotgenotencontactgroepen  georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:henrimaartens@nva-nb.nl
mailto:henrimaartens@nva-nb.nl


Pagina   9 

 

 

 



Pagina   10 

AIC (Autisme Info Centrum) Roosendaal    
organiseert op 19 mei een  thema-ochtend: 

Vrouwen en Autisme  

 

Op deze ochtend zal Birsen Basar hierover 
vertellen. Er zal de gelegenheid zijn om aan 
haar vragen te stellen. Deze ochtend zal ze 
een lezing geven over vrouwen met autisme. 
Birsen Basar is een van de ambassadeur van 
de Nederlandse Vereniging van Autisme en 
gaat hiervoor ook met enige regelmaat naar 
Turkije om daar lezingen over autisme te ver-
zorgen. 

Wanneer:  19 mei      
Tijd:       09:30 uur tot 11:30 uur     
Waar: MEE Gebouw, Langdonk 1 Roosendaal 
Voor wie:  Iedereen 
Toegang:  Gratis 
Aanmelden:    Per e-mail: aic-roosendaal@nva-nb.nl             

Wees op tijd met aanmelden want VOL =VOL                                                                                                                              
IVM de brandveiligheid zijn wij  aan  een maximumaantal personen gebonden. 

mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl
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Woensdag 24 mei 2017 
organiseert AIC Tilburg 

            een thema-avond met gastspreekster Vivian                        
   Snouckaert over: 

Ouderschap en            
autisme. 

In de lezing zal de spreekster ingaan op de kinderwens, zwangerschap 
en het leven met kinderen als je autisme hebt. 

Wilt U er bij zijn ?  

Aanmelden kan via aic-tilburg@nva-nb.nl 

         Aanvang :  20.00 uur  (v.a. 19.30 uur staat de koffie/thee klaar). 

Pauze     :  ± 21.00 uur 

Uitwisseling :   21.15 uur       

afsluiting      :  21.45 uur 

Toegang :        € 2,- 

Locatie: Autisme Informatie Centrum Tilburg in het gebouw van MEE 

               Kloosterstraat 32, 5038 VP  Tilburg  

(achter het gebouw is een ruime parkeergelegenheid. Indien dit vol is kunt u parke-
ren bij de parkeergarage naast de schouwburg: Louis Bouwmeesterplein 2, Tilburg) 

Vivian Snouckaert is psycholoog. Ze is gespe-
cialiseerd in diagnostiek en coaching van volwas-
senen met ASS. Vivian doet onderzoek naar au-
tisme en ouderschap en heeft hier een artikel 

over geschreven. Vivian Snouckaert is werkzaam 
bij  

AUTISME EXPERTISE.NL 
Expertisecentrum voor hooggespecialiseerde 

zorg bij autismespectrumstoornissen 

mailto:aic-tilburg@nva-nb.nl
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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                    
zetten, 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 

 

 

 

 

 
 

mailto:secretaris@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 

Brigitte van den Bergh 

email: 

aic-denbosch@nva-nb.nl  
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