
nva woerden
NVA Woerden, voorheen AIC Woerden, zorgt 

voor de organisatie van thema-avonden en 

gaat in gesprek met iedereen die een vraag 

heeft, meer informatie wil, wegwijs wil worden 

in hulpverlenersland en aansluiting wil met 

gelijkgestemden.  

NVA Woerden organiseert hiertoe 1-op-1-

gesprekken, informatieavonden met interessante 

sprekers zoals Martine Delfos, Annelies Spek of 

Gijs Horvers of met passend theater. 

Ook zijn er diverse ontmoetingsgroepen voor 

tieners, jongeren, vrouwen en volwassenen 

met autisme. Bij belangstelling organiseren we 

een brusjesgroep, een oudercontactgroep of 

activiteiten zoals een communicatietraining of 

kookworkshop voor de doelgroep. 

Heeft u ideeën voor een activiteit of een groep? 

We staan open voor suggesties. 

Mail team@autismewoerden.nl

in gesprek
Voor een gesprek onder vier ogen, het inwinnen van informatie of het luchten van uw hart, staan de 
vrijwilligers van NVA Woerden voor u klaar. Stuur een e-mail naar team@autismewoerden.nl, dan 
nemen wij contact met u op voor een afspraak.

nva woerden
verbindt mensen

met autisme



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


