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                                              Hoi!  

Vanuit de vereniging bestaat de 

wens om de nieuwsbrief 

"persoonlijker" te maken. Wie 

zijn de vrijwilligers, wat doen ze 

en wat zijn hun doelen? En ik 

mag beginnen: Amy Coehorst is 

de naam. Aangenaam! 

 

Jou informeren over activiteiten 

en nieuws uit de regio, dat is het 

doel van deze nieuwsbrief.  Een 

hele verantwoordelijkheid die ik 

als nieuwe redactiemedewerker 

graag op me neem. Wat wil ik 

ermee bereiken? Jou op weg 

helpen! In letterlijke zin onder 

andere naar de AIC’s en figuur-

lijk gezien naar kennis, inzichten 

én een positieve mindset. 

Niets is zeker,  

behalve verandering  

In de vorige nieuwsbrief verklapte Richard, onze  

secretaris, al dat zowel de inhoud als de vorm van de 

nieuwsbrief gaan veranderen. Verandering kost tijd. Dus 

dit zal stap voor stap gaan en (indien mogelijk) aangekon-

digd worden om te wennen aan de veranderingen.  

In deze nieuwsbrief zie je de bekende opbouw en rubrie-

ken. De nieuwsbrief van maart krijgt wederom de ver-

trouwde vormgeving. De intentie is om je dan aangenaam 

te verrassen met een paar nieuwe rubrieken…  

 

 



   

Vergaderdata NVA Noord-Brabant 
Deze rubriek gaat verdwijnen. Vanaf de nieuwsbrief maart worden er 

geen data  gedeeld. Wilt u geïnformeerd blijven over de vergader- 

data? Stuur dan een e-mail naar secretaris@nva-nb.nl 

2 maart  Dagelijks Bestuur vergadering DB  

9 maart  Algemeen Bestuursvergadering 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  
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 AIC Breda organiseert thema-ochtend ‘Brain Blocks’ 

WIE   AIC Breda 
WANNEER  Vrijdag 10 februari 2017, 09:30-11:30 
WAT   Thema-ochtend Brain Blocks 
WAAR  MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda 
 
Beter begrijpen met Brain Blocks  
Waarom verloopt de informatieverwerking bij iemand met autisme 
anders dan bij iemand zonder autisme? Hannie van de Goorbergh 
geeft tijdens de thema-ochtend het antwoord. Door middel van de 
zogeheten Brain Blocks wordt de werking van beide breinen weerge-
geven. Na afloop van de presentatie gaan we samen in gesprek over 
dit onderwerp. 
 
Iedereen is welkom   
Deze ochtend is toegankelijk en geschikt voor iedereen die in zijn of 
haar leven te maken heeft met autisme. Door de interactieve aanpak 
is het voor iedereen goed te volgen.  
 
Het programma  
09:30  Inloop met koffie en thee 
10:00 Uitleg Brain Blocks, aansluitend groepsgesprek 
11:30  Einde thema-ochtend 
 
Wil je erbij zijn?  
Stuur een mail naar AIC-Breda@nva-nb.nl om je aan te melden.  
De entree is gratis. Vol=vol 

https://www.google.nl/maps/dir/''/MEE+West-Brabant,+Heerbaan+100,+Breda/@51.5818231,4.7405012,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6a1e08f969085:0x2598c4efb6f6ee9d!2m2!1d4.8105407!2d51.5818439
mailto:AIC-Breda@nva-nb.nl?subject=BrainBlocks
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AIC Eindhoven organiseert thema-ochtend  
‘Aan de slag met autisme’  

 
 
 
 
Klik hier en bekijk op YouTube een preview 
De beeldkwaliteit van deze preview is matig.  
 
 
 
 

WIE   AIC Eindhoven 
WANNEER  Woensdag 15 februari 2017, 09:45-11:30 
WAT   DVD kijken en nabespreken  
WAAR  De Korenaer, Strausslaan 1, 5653 AJ Eindhoven 
 
Samen DVD kijken  
We starten de thema-ochtend met het gezamenlijk kijken naar de 
DVD ‘Aan de slag met autisme’ (2006). Een korte film over arbeid bij 
mensen met autisme en een normale begaafdheid. Na de film gaan 
we met elkaar in gesprek.  
 
Maak werk van werk 
De film is een oproep om werk te maken van werk en voorwaarden te  
creëren waardoor mensen met autisme zich in een beroep kunnen 
ontwikkelen.  
 
Voor wie? 
De film is voor iedereen die te maken heeft of te maken krijgt met  
arbeidsdeelname van mensen met autisme.  
  
Het programma  
09:45  Inloop met koffie en thee 
10:00 Start DVD 
11:30  Einde thema-ochtend 
 
Wil je erbij zijn?  
Stuur vóór 12 februari een mail naar aanmelding-aiceindhoven@nva-
nb.nl om je aan te melden.  
De entree is gratis. Vol=vol 

https://www.youtube.com/watch?v=LSyKg5S1HmU
https://www.google.nl/maps/dir/''/Aloysius+Stichting+Onderwijs+Jeugdzorg,+Strausslaan+1,+5653+AJ+Eindhoven/@51.4281327,5.3881501,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6d9a0503d726b:0xd6e5149c849c9bda!2m2!1d5.4581896!2d51.4281536
mailto:aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
mailto:aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LSyKg5S1HmU


AIC Roosendaal organiseert thema-ochtend  
‘Een (be)werkelijke liefde’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIE   AIC Roosendaal  
WANNEER  Vrijdag 17 februari 2017, 09:30-11:30 
WAT   DVD kijken en nabespreken 
WAAR  MEE Gebouw, Langdonk 1 4707 TG Roosendaal 
 
Autisme in relaties  
Tijdens de thema-ochtend gaan we gezamenlijk kijken naar de film 
‘Een (be)werkelijke liefde’. Deze film laat de bijzondere kanten zien 
van twee totaal verschillende relaties tussen iemand zonder autis-
me en iemand mét autisme. Je ziet een stel en een gezin waarbij 
zowel één van de partners als één van de kinderen autisme heeft.  
 
Wat ga je zien? 
De volgende thema’s komen in de korte film aan bod: 
• Liefde op het eerste gezicht 
• Samen in het dagelijks leven 
• In sessie  
• Intimiteit 
• Samen oud worden 
 
Horen, zien en (be)spreken 
Na afloop van de film gaan we in een kringgesprek verder praten 
over deze film. Je krijg de gelegenheid om ervaringen uit te  
wisselen. 
 
Wil je erbij zijn?  
Iedereen is welkom. Stuur vóór 15 februari een mail naar aic-
roosendaal@nva-nb.nl om je aan te melden. De entree is gratis. 
Vol=vol ( max. 30 deelnemers) 
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https://www.google.nl/maps/dir/''/MEE+Gebouw,+Langdonk+1+Roosendaal/@51.5214343,4.4034066,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c4172bb9a8443f:0x5b2796f6b97bc945!2m2!1d4.4734461!2d51.5214552
mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl?subject=Thema-ochtend
mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl?subject=Thema-ochtend
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Talk of the town 
 

"Ik ben Filemon Wesselink en waarschijnlijk ben ik autist.  

De komende weken verken ik het autistisch spectrum en zoek ik 

uit wat het betekent om het etiket 'Autisme' te krijgen." 

Met deze woorden opent de TV presentator de eerste aflevering 

van het programma: ‘Het Is Hier Autistisch’.  

Sinds de eerste aflevering is dit TV 

programma ‘The talk of the town’. 

Ook tijdens de lotgenotenochtend 

bij AIC Tilburg werd het spraakma-

kende programma besproken. 

Nieuwe aflevering  

De laatste aflevering van deze vierdelige serie wordt uitgezon-

den op donderdag 9 februari om 21:05 bij BNN op NPO3. 

 

Terugkijken? 

Heb je de vorige drie afleveringen niet gezien?  

Klik hier om de gemiste afleveringen terug te kijken  

 

http://programma.bnn.nl/het-is-hier-autistisch/gemist/alles/datum/altijd
http://programma.bnn.nl/het-is-hier-autistisch/gemist/alles/datum/altijd
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 NVA Regio Noord-Brabant

Deze rubriek gaat verdwijnen. Vanaf de nieuwsbrief maart worden er

geen contactgegevens gedeeld. Contactgegevens vind je te allen tijde 
op onze website www.nva-nb.nl  

 

Dagelijks Bestuur 

Voorzitter: Els Brommet elsbrommet@nva-nb.nl                (06) 12 16 90 66 

Secretaris :  Richard de Witte secretaris@nva-nb.nl   

     richarddewitte@nva-nb.nl  (06) 55 70 35 29  

Vice-voorzitter/penningmeester: Ron Wilting ronwilting@nva-nb.nl   (06) 10 38 36 72 

 

Algemeen bestuur: 

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 (06) 50 48 92 07 

    

  

  

 

 

Frans Vinken, ledenadministrateur fransvinken@nva-nb.nl

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

Werkgroepen

Partners van 

Coördinator: Ank Leefsma   pcg@nva-nb.nl   (040)2417794  

 

Arbeid: 

Coördinator: Cor Kroon jcakroon@live.nl   (073) 64 30 648 

    

Nieuwsbrief: 

Redactie: nieuwsbrief@nva-nb.nl   

 

  

http://nva-nb.nl/nb/
mailto:elsbrommet@nva-nb.nl
mailto:secretaris@nva-nb.nl
mailto:richarddewitte@nva-nb.nl
mailto:ronwilting@nva-nb.nl
mailto:h.maartens@home.nl
mailto:jolandakroon@nva-nb.nl
mailto:suzannexlijsen@nva-nb.nl
mailto:fransvinken@nva-nb.nl
mailto:secretaris@nva-nb.nl
mailto:fransvinken@nva-nb.nl
mailto:pcg@nva-nb.nl
mailto:jcakroon@live.nl
mailto:moniekvanmeijl@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 

 

mailto:jolandavaneijndhoven@nva-nb.nl
mailto:aic-eindhoven@nva-nb.nl
mailto:aic-tilburg@nva-nb.nl
mailto:astriddenhartog@nva-nb.nl
mailto:co-teambreda@nva-nb.nl
mailto:aic-dekempen@nva-nb.nl
mailto: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

  

 

 

 

mailto:aic-depeel@nva-nb.nl
mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl
mailto:susannebaan@nva-nb.nl
mailto:aic-bergenopzoom@nva-nb.nl
mailto:susannebaan@nva-nb.nl
file:///D:/Gebruikers/Jolanda/Documenten/NVA%20Arbeid/AIC/Opening%20BoZ/aic-denbosch@nva-nb.nl



