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Beste lezer,
Deze maand hebben we weer veel input gekregen,
en kunnen we een volle nieuwsbrief aan u presenteren.
Helaas heeft de nieuwe medewerkster voor de
nieuwsbrief toch weer afscheid moeten nemen vanwege persoonlijke omstandigheden. Vandaar dat de
nieuwsbrief ietsjes later is gekomen dan dat u van
ons gewend bent.
De eerste week van April is de autismeweek. In deze
nieuwsbrief vind u al een aantal evenementen die
dan plaats zullen vinden.
Sommige vaste rubrieken zullen niet meer terugkomen in de nieuwsbrief, dit zijn de vergaderdata van
het bestuur. Mocht u hier toch interesse in hebben,
stuur dan een mail naar onze secretaris. Het mail
adres is: secretaris@nva-nb.nl. Ook worden de bestuursgegevens niet meer vermeld. Deze kunt u terug vinden op onze website www.nva-nb.nl
Ik wensen u veel leesplezier, mocht u een artikel
willen plaatsen, dan deze graag voor 26 maart sturen naar nieuwsbrief@nva-nb.nl
Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Richard de Witte
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Geslaagde ochtend Brainblocks AIC Breda
Op vrijdagochtend 10 februari jl. organiseerde AIC Breda een
koffieochtend PLUS over 'Brain Blocks'. Onze eigen vrijwilligsters Hannie Van de Goorbergh en Josée Veenendaal hielden
een enthousiaste en verhelderende presentatie over deze toolkit. Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf – in relatie tot anderen – beter te begrijpen.
Hannie en Josée wisselenden hun verhaal af met aansprekende videofragmenten. Na de pauze was er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Hiervan werd door de ruim 35 aanwezigen
volop gebruik gemaakt. We kijken terug op een zeer geslaagde
ochtend!
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AIC (Autisme Info Centrum) Roosendaal organiseert vrijdag
17 maart de 1e

Voorjaarswandeling
Op deze ochtend gaan we gezellig wandelen door de bossen van
Visdonk. De duur van de wandeling zal ongeveer 1,5 uur zijn.
Aangeraden wordt om stevige wandelschoenen aan te trekken
en eventuele regenkleding mee te nemen. Na afloop van de
wandeling gaan we, op eigen rekening, in Brasserie T-huis nog
iets drinken.
Er zal op een rustig
tempo gewandeld
worden zodat de niet
geoefende wandelaar
ook mee kan doen.
Doel van de wandeling is om in de buitenlucht met elkaar in
gesprek te komen.
De tocht gaat ingeval van regen gewoon door. Mocht de tocht

niet door gaan zal dit tijdig worden aangegeven via onze
facebook- pagina.
Wanneer:
Tijd:

Waar:
Aanmelden:
Kosten:

17 Maart
Start wandeling: 09:30 uur tot ongeveer 11:00
uur (Na de wandeling gaan we iets drin-

ken op eigen rekening bij brasserie Thuis)

Verzamelen bij Brasserie T-huis vanaf 9:15
uur
Dennescheerdersdreef 11 Roosendaal
Per e-mail: aic-roosendaal@nva-nb.nl
(u krijgt een bevestiging de aanmelding)
Gratis
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Lezing van Birsen Basar over werken met autisme
In het kader van de autismeweek organiseert MEE West-Brabant samen
met het AIC Breda en AIC Roosendaal een inspirerende lezing. Lezing
van Birsen Basar over werken met autisme.

Op 21 jarige leeftijd is
bij mij de diagnose
klassiek autisme vastgesteld. Dat heeft voor
mij heel veel verklaard.
Ik zelf werk sinds 2009
bij de gemeente Breda
en heb sindsdien een
grote groei doorgemaakt. Die groei is gekomen na goede én
slechte momenten. Ik
vroeg mij af hoe het werken verging bij andere mensen met autisme: wat
zijn hun kwaliteiten en moeilijkheden door het autisme op het werk? Vertellen zij überhaupt op het werk of zij wel of geen autisme hebben. Hoe
wordt er dan daarop door de werkgever en collega’s gereageerd?
Ik nam het initiatief om een enquête op te stellen om deze vragen te onderzoeken.
Uiteindelijk hebben 137 personen met autisme de vragenlijst ingevuld. Ik
dank hen hier allen hartelijk voor. Ik heb besloten om de resultaten uit te
werken in een kort onderzoeksrapport. Ik hoop dat dit (korte) onderzoeksrapport inzicht biedt in de ervaringen van werken met autisme.
Op maandag 3 april vertelt Birsen over haar onderzoek die zij heeft uitgevoerd over mensen met autisme die werkzaam zijn.
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
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Autisme - Denken - Ontwikkelen - Leren

Woensdag 15 Maart
een thema-avond met gastspreker Emiel van Doorn
Emiel van Doorn vertelt over een specifiek werkwijze om
Volledig mogelijk te laten ontwikkelen op velerlei gebieden in
relatie met hun omgeving.
Wilt U er bij zijn ?
Aanmelden kan via aic-tilburg@nva-nb.nl De toegang is 2 euro per persoon.
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

:

Locatie: Autisme Informatie Centrum Tilburg in het gebouw van MEE
aan de Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg.

(achter het gebouw is een ruime parkeergelegenheid. Indien dit vol
is kunt u parkeren bij de parkeergarage naast de
Bouwmeesterplein 2, Tilburg)
Emiel is de bedenker van de leermethode
Mediërend Leren. In deze leermethode wordt
het denkvermogen van de mens vergroot via
Hij werkt bij StiBCO, een centrum waar begeleiding gegeven wordt aan mensen met
een ontwikkelings-achterstand en sociaal
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Het Autisme Info Centrum (AIC) is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De kracht van het
AIC ligt in het lotgenotencontact, het leren en delen van
elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Daarnaast kunt
u er terecht voor informatie en documentatie.

Inloopochtend PLUS—Lotgenotencontactgroep

wonen met autisme
op woensdagochtend 29 maart 2017

“

Ruimte voor Beperking”

In de serie ‘Autisme, een leven
lang’ van de NVA is een nieuwe
voorlichtingsfilm uitgebracht. In deze serie worden de gevolgen van
het autisme in de verschillende levensfasen in beeld gebracht. In de nieuwe documentaire 'Ruimte voor Beperking (Wonen met Autisme) die per direct verkrijgbaar is
op DVD, gunnen twee volwassenen ons een openhartig
kijkje in hun bestaan. Rianne woont op zichzelf, samen
met haar zoontje. Herman woont in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en
autisme. Hoe is het om op jezelf te wonen als je autisme hebt? Hoe vind je structuur in je dagelijks leven, hoe
ga je om met prikkels?
In de documentaire worden deze mensen met autisme,
hun ouders en begeleiders gevolgd in hun zoektocht
naar de juiste balans tussen hulpvraag en zelfstandigheid.
We starten de bijeenkomst met het gezamenlijk kijken naar de
DVD. Na de film gaan we met elkaar in gesprek.

Locatie: De Korenaer
Strausslaan 1
5653 AJ Eindhoven
Datum: Woensdag 29 maart 2017
Tijdstip: Om 9.45 is de deur open en staat de koffie en thee klaar
Aanvang DVD om 10.00 uur

Einde: 11.30 uur

Wilt u komen? Meldt u dan aan vóór 26 maart via mailadres:

aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
(vol=vol)
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AIC Breda Koffie ochtend PLUS 2017
Iedere eerste vrijdag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) is er een koffie ochtend PLUS. We gaan dan
aan de hand van een thema of film met elkaar in gesprek.
Het komend jaar organiseren we ook twee keer een wandeling tijdens de koffie ochtend PLUS.
Inloop vanaf 9:30 uur, aanvang 10.00 uur, einde 11:30
uur.
Locatie: MEE West-Brabant , Heerbaan 100, 4800 DE Breda. Aanmelden is verplicht.
Tijdens een koffie ochtend PLUS is het ook mogelijk om
een persoonlijk gesprek te hebben met één van onze vrijwilligers.
7 april:

Voorjaarswandeling:
Nadere informatie volgt te zijner tijd via de flyer.

2 juni:

Passend Onderwijs:
Deze ochtend draaien we de film “Structuur op
school” van het Landelijk Netwerk Autisme.
Els Brommet, voorzitter van de NVA-NB zal
aanwezig om hier over met u in gesprek te
gaan.

7 juli:

Film “De gek op de heuvel”, over opvoeding,
autisme en gebroken gezinnen

1 september: Nazomer wandeling:
Meer informatie volgt te zijner tijd via de flyer.
6 oktober:

Autisme en wonen

27 oktober: Mindfulness.
Marion Mol komt wederom een ochtend
verzorgen over dit actuele onderwerp.
1 december: Film “X en Y”.
De licht autistische tiener Nathan trekt
zich na de plotselinge dood van zijn vader
terug in zijn eigen wereld.

Pagina 10

AIC Breda en AIC Roosendaal zullen ook op deze
autismemarkt aanwezig zijn.
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Het AIC Eindhoven e.o. organiseert een thema-avond:

De mogelijkheden van jongeren met autisme

Positief en oplossingsgericht werken thuis, bij
de (sport)club en in het onderwijs
op woensdagavond 29 maart 2017
Met alle uitdagingen die het leven ons tegenwoordig biedt, valt
het niet mee om bij jongeren met autisme aan te sluiten.
Vaak is er over deze jongeren al een dik dossier geschreven.
Naast antwoorden die reeds geformuleerd zijn, zijn er nog minstens zoveel vragen. En aan jou als ouder, clubleider, docent of
zorgverlener de taak om daarmee verder te bouwen aan een
goed ontwikkeltraject, op maat.
In deze lezing kijken we daarom naar de mogelijkheden van jongeren met autisme. En vertrekken we vanuit een positieve
en oplossingsgerichte benadering.
Saskia Sliepenbeek legt uit hoe je dat zelf thuis,
bij de club, op school aan kunt pakken. De kern
zit hem in de manier van denken over de jongere. Wat gebeurt er, als je start vanuit de oplossingen en de mogelijkheden. Waar loop je dan
tegenaan? Wat doet dat met jezelf? Hoe betrek
je de jongere en zijn/haar omgeving in het eigen leerproces? En hoe ondersteun je de hem/
haar hierin? Kijk mee hoe je de jongere op zijn
pad kunt ondersteunen!
Saskia Sliepenbeek is werkzaam bij Autisme Steunpunt ZuidoostBrabant
(onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra). Al
26 jaar werkt zij rondom autisme en onderwijs en adviseert en
schoolt ze docenten en teams.

Datum: Woensdag 29 maart 2017
Locatie: De Korenaer, Strausslaan 1, Eindhoven
Tijdstip: van 19.30 uur tot 22.00 uur
vanaf 19.00 uur staat de koffie en
thee klaar

Wilt u komen? Meldt u dan aan voor 26 maart via mailadres:
aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
VOL = VOL
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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

