
Activiteitenmarkt 

Tijdens de thema-avond liggen er folders van activiteiten voor jong en 
oud. Op www.struinenenvorsen.nl staan allerlei leuke uitstapjes 
vermeld. Er is volop te bleven in onze regio.  

Daarnaast hebben we samen met anderen een speciaal aanbod kunnen 
samenstellen.  Zij vertellen hier kort iets over en u kunt hen 
aanspreken. Ook hebben zij een intekenlijst voor de activiteiten die zij 
aanbieden. 

* Spelen in het Speelbos Molenvliet met Jeroen en Ron. 
12-: levend stratego, hutten bouwen, verstopspel, smokkelspel, 
speurtocht. 12+: opdrachtenspel, GPS, kanotocht  
 
* Helpen in de moestuin, hutten bouwen, schat zoeken, koken zonder 
vuur, Woerdens got talent en nog veel meer op de Elsa Hoeve met 
Dora, Jan, Toon 

 
* Schaken met Anne-Marie  
 
* Zeilen of spelen aan de keukentafel met Jojanneke 
 
* Percussie spelen en picknicken met Pedro 
 
* Binnen- en buitenactiviteiten bij Boerderij de Boerinn, Klompengolf, 
kanovaren, speurtocht over de boerderij, kijkje bij de dieren en meer 
 
* Spelen in het spraypark of de zandspeelplaats, midgetgolfen, 
freerunnen bij Batenstein Buiten 

Hoe overleef ik de  

zomervakantie? 

Met de lange vrije en veelal 

ongestructureerde zomervakantie 

voor de boeg is menig kind met 

autisme zijn of haar vaste ijkpunten 

kwijt. 

Hoe ga je hier als ouder mee om, wat 

zijn manieren om die tijd leuk en 

gezellig en voor iedereen prettig te 

houden? Jojanneke Kleinhans van 

www.gelukkigekinderen.nl zal hierop 

ingaan met handige ideeën, tips en 

trucs voor uw kind(eren) maar ook 

voor uzelf. U hebt tenslotte ook 

zomervakantie en moet weer 

bijtanken voor een nieuw seizoen.  

 

Speciaal aanbod met 

activiteiten  

Om u alvast een beetje op weg te 

helpen, hebben we informatie over 

allerlei activiteiten verzameld. 

Daarnaast zijn diverse mensen en 

instanties bereid om speciaal voor 

kinderen met autisme in de 

zomervakantie iets te organiseren.  

Zij presenteren zich de avond op de 

activiteitenmarkt, zie hiernaast. 

 
 

 

 

Thema-avond Autisme en Vrije Tijd op donderdag 9 juni 19.30 – 22.00 uur 

bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2.  Inloop vanaf 19.15 uur 

Programma 

19.15 uur  Inloop 

19.45 uur  Start programma  

19.50 uur  Hoe overleef ik de zomervakantie  

20.15 uur   Aanbieders over hun activiteten 

20.45 uur Pauze en activiteiten markt 

21.45 uur Einde programma 

Aanmelden via aanmelden@autismewoerden.com  

http://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.facebook.com/Speelbos-Molenvliet-Woerden-524265467766328/
http://www.stichtingelsa.nl/
http://sterkerschaken.nl/
http://www.gelukkigekinderen.nl/
http://nuzorg.nl/
http://www.deboerinn.nl/
http://batensteinwoerden.nl/batensteinbuiten/
http://www.gelukkigekinderen.nl/
mailto:aanmelden@autismewoerden.com

