
Soosjaal
Soosjaal is een soos voor jongeren met 
autisme tussen circa 16 en 24 jaar die 
zelfstandig kunnen functioneren. 

Eenmaal per maand vindt Soosjaal plaats met 
wisselende activiteiten. De meeste avonden 
vinden plaats op een vaste plek, soms 
organiseren we de avond ergens anders en  
soms gaan we bowlen, poolen of picknicken. 
Soosjaal startte in januari 2012. Een aantal 
jongeren die toen als deelnemer binnenkwam, 

organiseert de soos onder begeleiding van 
NVA Woerden en het gemeentelijke jongeren-
werk.

Kom je ook naar Soosjaal? Je bent van harte 
welkom. In de kalender op autismewoerden.
nl vind je de data, aanvangstijd en eventuele 
activiteit. 
 
Zin om te komen? Stuur dan een mailtje naar 
soosjaal@autismewoerden.nl. 

Wil je eerst meer weten? 
Bel dan naar Winny van Rij 06-52696029.

vriendschap

Wat Soosjaal kenmerkt is de vriendschappen die eruit ontstaan. “We spreken nu ook tussen de 
soosavonden door met elkaar af en dat is echt super leuk.” Sommigen organiseerden na hun 
soosbezoek pas voor het eerst een kinderfeestje. 

soosjaal
verbindt jongeren

met autisme

uitgaan op een manier die bij je past!



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


