Woerden
december 13, 2011

Inloop In de schoolweken: iedere donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur

Jaargang 1, nummer 1
bij MEE in de zorgpassage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Informatie Hebt u een vraag, opmerking, suggesties, wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of activiteit, mail dan naar:
aicwoerden@hotmail.nl Informatie over het AIC algemeen: www.autismeinfocentrum.nl of de NVA: www.autisme.nl

Nieuwsbrief
Omdat we u zoveel te vertellen en te vragen hebben, deze keer een
overzichtelijke nieuwsbrief waarin we uw aandacht vragen voor:
-

Een klankbordgroep leerlingenvervoer
Data activiteiten voorjaar 2012
De opzet van een jongerensoos
De opzet van een partnercontactgroep

We wensen u alvast fijne feestdagen en hopen iedereen weer te zien in het
nieuwe jaar. De laatste inloop is op 22 december, daarna weer op 12 januari.
Hebt u opmerkingen, suggesties, ideeën? Mail via aicwoerden@hotmail.nl.

In gesprek over leerlingenvervoer
Zoals u wellicht weet gaat de gemeente het leerlingenvervoer opnieuw
aanbesteden. Degenen die het aangaat hebben hierover brieven van de
gemeente ontvangen. Een moeder heeft het initiatief genomen om een
klankbordgroep samen te stellen om zo concreet met de gemeente mee te
denken over het programma van aanbesteding, en ervaringen te delen.
De gemeente is hierover positief en wil graag met deze groep van gedachten
wisselen over de eisen waaraan het taxivervoer moet voldoen en vooral ook
hoe je ervoor zorgt dat het taxibedrijf zich aan de afspraken houdt.
Het eenmalige overleg moet voor Kerst plaatsvinden. Wilt u deelnemen aan
de klankbordgroep? Neem dan contact op met Ans van Rossum en/of Frank
de Lange via 0348-480277, 06 44 130974 of fgdelange@planet.nl

Data activiteiten voorjaar 2012, 1-jarig bestaan
AIC Woerden bestaat op 7 april 2012 precies 1 jaar en dat vieren we op
zaterdag 31 maart. Dan start namelijk de landelijke autismeweek die
t/m 6 april duurt. Een goede gelegenheid om een feestelijke en
informatieve dag te organiseren met voor elk wat wils.
We houden u op de hoogte.
Thema-avonden
AIC Woerden heeft besloten om alle thema-avonden op donderdag te
houden, wel zo duidelijk. De eerste thema-avond over wonen vindt plaats
op donderdag 16 februari en de tweede op donderdag 14 juni. Het thema
hiervoor volgt in 2012. Alle thema-avonden duren van 19.30 uur tot 22.00
uur. De toegang, koffie, thee en het parkeren zijn gratis.
Koffieochtenden
De koffieochtenden zijn iedere tweede vrijdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur op: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.
Deze vinden net als de thema-avonden plaats bij Welzijn Woerden aan de
Rembrandtlaan 2 in Woerden.

Eerste jongerensoos op 21 januari 2012
Tijdens de thema-avond over Pubers en autisme bleek er een duidelijke
behoefte te bestaan aan activiteiten voor jongeren met autisme.
AIC Woerden heeft besloten hieraan tegemoet te komen en organiseert een
eerste jongerensoos op zaterdag 21 januari van 20.00 tot 22.30/23.00 uur
voor jongeren vanaf de leeftijd van het voortgezet onderwijs.
Anderen ontmoeten
Omdat deze jongeren zelf vaak niet zo gemakkelijk uitgaan, is dit een
alternatief om anderen te ontmoeten, vrienden te vinden, sociale contacten
aan te gaan en te ontwikkelen, en gewoon gezellig samen te zijn.
Dat doen we deze keer door te chillen, muziek te luisteren, een
muziekinstrument te proberen, dansen, kletsen, hapje, drankje, eventueel
een film.
Locatie
We houden de jongerensoos bij ‘Met Hart & Soul Oefenruimtes’ aan de
Touwslagersweg 1, aangesloten bij Synergos Woerden.
Begeleiding
De begeleiding is in handen van Frank van der Aar van Met Hart & Soul en
Mirjam Reijnders, 3e-jaars student pedagogiek en vrijwilliger van Handje
Helpen. Vrijwilligers van AIC Woerden zijn aanwezig ter ondersteuning.

Ouders
Als ouders kunt u aan het begin van de avond met elkaar kennis maken
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Kosten
Uitgaan doe je niet voor niets en daarom vragen we € 10,- per persoon
inclusief 2 (fris)drankjes en chips. Wil iemand meer drinken dan kan hij of
zij zelf drankjes kopen voor € 1,50 per stuk.
Vervolg
Een tweede pilot zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart, vanwege het 1-jarig
bestaan van het AIC Woerden.
Als de start positief is, en de jongeren het leuk vinden, dan willen we
bijvoorbeeld een keer in de 2 maanden of 1 keer in de maand jongerensoos
houden. De locatie biedt vele mogelijkheden voor: gezelschapsspel;
muziekworkshop; koken; creatief bezig zijn; fotografie; samen gamen;
disco; etc. We zullen henzelf ook vragen naar hun wensen en we moeten
nog een leuke naam verzinnen, bijvoorbeeld de A-Soos.
Aanmelden
Omdat het best spannend is mag uw zoon of dochter iemand meenemen,
een vriend of vriendin, hoeft niet perse uit de doelgroep te zijn.
Aanmelden kunt u doen door uiterlijk 13 januari een mailtje te sturen naar
aicwoerden@hotmail.nl onder vermelding van ‘Jongerensoos’.
Geef daarin aan wie er komt met naam, leeftijd en een toelichting op
eventuele bijzonderheden.

De opzet van een partnercontactgroep
Tijdens de thema-avond van 9 november over autisme en relaties bleek er
behoefte te bestaan aan een partnercontactgroep. We hebben al een aantal
belangstellenden en willen proberen een start te maken met een dergelijke
contactgroep voor zowel mannen als vrouwen. AIC Woerden helpt bij de
opstart en begeleiding maar uiteindelijk is het de bedoeling dat zo’n groep
zelfstandig gaat draaien. Hebt u belangstelling? Stuur dan een mailtje naar
aicwoerden@hotmail.nl en vermeld daarbij uw gegevens.
Volwassenen met autisme
Mocht er bij mensen met autisme ook behoefte bestaan aan een
contactgroep, laat het ons weten. We leggen een bestand aan met
belangstellenden en proberen bij voldoende belangstelling ook hieraan
tegemoet te komen.

