
As we meet!
AS we Meet wil volwassenen met autisme 

een plek bieden om elkaar te ontmoeten, te 

netwerken, ontspannen, en samen activiteiten 

te ondernemen. Iedereen vanaf ongeveer 25 

jaar met een vorm van autisme is welkom.

Eenmaal per maand is er een ontmoeting. 

De ene maand ontmoet de groep elkaar op een 

vaste locatie in Woerden, de andere maand 

gaan de deelnemers met elkaar op pad. 

Bijvoorbeeld een museum bezoeken, een 

sportieve activiteit doen of uit eten gaan. 

AS we Meet is een initiatief van volwassenen met 

autisme zelf, ondersteund door NVA Woerden.

Om op de hoogte te blijven van de komende 

activiteiten kun je jezelf aanmelden via: 

aswemeet@autismewoerden.nl. 

Wil je eerst meer weten? 

Bel dan naar Martijn Anker 06-25599897.

as we meet
verbindt volwassenen

met autisme

Gezelligheid

Elkaar ontmoeten staat voorop bij AS we Meet. “Omdat het laagdrempelig is, kom je snel in 
contact met anderen. Je kletst wat, doet een spelletje, een leuke activiteit, je eet soms met elkaar. 
Dan gaat het contact leggen als vanzelf.” 



Ontmoet, informeer 
en deel je verhaal 
bij Autisme Woerden
Autisme Woerden verbindt alle mensen met 

autisme in Woerden en omgeving. Autisme 

Woerden is de naam die die we al sinds 2012 

hanteren om zo vindbaar mogelijk te zijn. 

De officiële naam was AIC Woerden en is nu 

NVA Woerden, we horen immers bij de landelijke 

NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Autisme Woerden wil er in brede zin aan 

bijdragen dat mensen met autisme en hun 

omgeving de juiste informatie vinden, 

dat ze kunnen meedoen in de maatschappij, dat 

de omgeving hen beter begrijpt. 

Autisme Woerden is lokaal verbonden met 

andere vrijwilligersorganisaties en presenteert 

zichzelf ook op diverse momenten in en om 

Woerden.

www.autismewoerden.nl

blijf verbonden  
Wil je in verbinding komen en blijven met 

mensen met autisme, met je omgeving, met 

de maatschappij? Sluit je dan aan! 

Abonneer je via de website op onze nieuws-

brief, bezoek een thema-avond, doe mee met 

een van de ontmoetingsgroepen, of mail naar 

team@autismewoerden.nl

AUTISMe woerden
verbindt


