
soosjaal junior
Soosjaal Junior is voor tieners van ongeveer 

12 tot 17 jaar die zelfstandig kunnen func-

tioneren. We spelen een spelletje, kletsen met 

elkaar en doen af en toe ergens anders een 

leuke activiteit. 

“We gunnen ze net zo’n leuke soos als wij in 

het begin ook hadden,” laten de organiserende 

jongeren weten. Zij kwamen in 2012 binnen bij 

Soosjaal, zijn tussen de 18 en 22 jaar en 

organiseren nu zelf de soos.

Iedere maand ben je welkom bij Soosjaal Junior. 

In de kalender op autismewoerden.nl vind je de 

data, aanvangstijd en eventuele activiteit. 

Lijkt het je leuk om te komen? 

Stuur dan een mailtje naar: 

soosjaaljunior@autismewoerden.nl. 

Wil je eerst meer weten? 

Bel dan naar Winny van Rij 06-52696029.

je thuis voelen
Bij Soosjaal Junior kun je gewoon jezelf zijn bij andere tieners die denken en doen als jij. Dat maakt 
het contact gemakkelijker. “Mijn ouders zeiden dat dit wel leuk zou zijn en het klopt, ik ga er graag 
naartoe.” 

uitgaan op een manier die bij je past!

soosjaal junior
verbindt tieners

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


