Woerden
februari 7, 2012

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

Jaargang 2, 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

Thema-avond 9 februari
Deze donderdag 9 februari is de thema-avond over Autisme en wonen.
We hebben een inleiding van MEE-UGV, Kwintes en van iemand die zelf
een wooninitiatief heeft opgezet. Leerzaam en nuttig voor als u nu of
binnen tien jaar misschien met dit onderwerp te maken krijgt.
U kunt zich nog aanmelden via aicwoerden@hotmail.nl.
Hulpverleners/professionals vragen we € 5,00 entree.

Koffieochtend 10 februari
De eerstvolgende koffieochtend is deze week op vrijdag 10 februari van
10.00 tot 12.00 bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 in Woerden.

Tweede jongerensoos al op 25 februari
De eerste jongerensoos was een groot succes. Vijftien jongeren in de leeftijd
van 13 tot 25 jaar waaronder vier meisjes waren gekomen. Stuk voor stuk
vonden ze de avond zo’n succes dat ze iedere maand naar de soos willen.
De eerstvolgende soos is dan ook op zaterdag 25 februari van 20.00 tot
22.30/23.00 uur, weer bij ‘Met Hart & Soul Oefenruimtes’ aan de
Touwslagersweg 1, aangesloten bij Synergos Woerden.
Activiteit
Deze keer houden we een spelletjesavond: van kaarten tot gezelschapsspellen. Ook is er ruimte om gewoon gezellig samen te zijn en muziek te

maken want dat vond iedereen erg geslaagd. We gaan stemmen op de naam
voor de soos en eindigen de avond lekker warm bij de vuurkorf en voor de
liefhebbers zijn er marshmallows. Na aanmelding krijg je van tevoren nog
even een lijst met deelnemers en informatie over het kiezen van een naam
voor de soos. Ook de jongeren die er de vorige keer bij waren en nu niet
kunnen komen, krijgen informatie over de naam zodat ze vooraf mee
kunnen stemmen via e-mail.
Begeleiding
De begeleiding is in handen van Frank van der Aar van Met Hart & Soul,
Mirjam Reijnders, 3e-jaars student pedagogiek en vrijwilliger van Handje
Helpen en haar vriend Jonne Hage. Vrijwilligers van AIC Woerden zijn
aanwezig ter ondersteuning, en ouders kunnen tegen laag tarief een kopje
koffie of thee blijven drinken in het naastgelegen gebouw van Synergos.
Kosten
Uitgaan kost geld en daarom vragen we je € 10,- te betalen. Dat is inclusief
twee (fris)drankjes en 1 zakje chips. Daarnaast kun je zelf drankjes kopen
voor € 1,50 per stuk, of chips, mars e.d. voor € 1,-.
Vervolg
De derde soosavond zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart, vanwege het
1-jarig bestaan van het AIC Woerden.
Aanmelden
Aanmelden kan nu alvast. Stuur uiterlijk 13 januari een mailtje naar
aicwoerden@hotmail.nl onder vermelding van ‘Jongerensoos’.
Geef daarin aan wie er komt met naam, leeftijd en een toelichting op
eventuele bijzonderheden.

Partnergroep NVA thema-avond 22 maart
rondom seksualiteit en intimiteit binnen relaties
De partnergroep van de NVA organiseert een thema-avond die specifiek
wordt toegespitst op de relatie met een partner met autisme (of een sterk
vermoeden van). Deze avond is voor vrouwen en wordt begeleid door
Robert Emmen, psycholoog / seksuoloog bij het autismeteam in Leiden.
Plaats : NVA gebouw, Weltevreden 4c De Bilt
Tijd : 19.45 – 21.45 uur
Inloop vanaf 19.15
Robbert Emmen wil ingaan op vragen die binnen onze doelgroep leven.
Mocht u vragen hebben, stuur ze dan vóór 25 februari naar onderstaand
mailadres. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met deze vragen omgegaan
en worden ze op de avond anoniem behandeld.
U kunt zich aanmelden bij Jannie van Manen, contactpersoon partnergroep
NVA: vanmanen.j@casema.nl.

Autismecafé Nieuwkoop 6 maart
Op dinsdag 6 maart organiseert het Autismecafé Nieuwkoop een themaavond over autisme en bijkomende beperkingen zoals ADHD, dyslexie of
motorische beperkingen.
De inloop is vanaf 19.45 uur, de start van de avond om 20.00 uur.
Adres: De Bun, Anemoonstraat 25 in Noorden.
Aanmelden via: autismecafenieuwkoop@hotmail.com.

