
ACTIVITEITEN

Kookworkshop door cliënten van Omegagroep
Woensdag 31 maart start 12:00 uur

Samen online koken en eten met iedereen
die dit leuk vindt. Bij aanmelding ontvang 

je een recept, een boodschappenlijst en een
 online link om deel te nemen. Je koopt vooraf 

zelf de benodigde ingrediënten.
Log in op genoemde datum en tijdstip en kook mee.

Eet smakelijk alvast! 
Meld je aan vóór 25 maart bij mdorreboom@omegagroep.nl
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Gedenkstenen wandeling
Donderdag 1 april start 10:00 uur
Voor naasten (mantelzorgers) van mensen met autisme.
Tijdens deze wandeling in de natuur staat het samen
oplopen, bemoedigen en inspireren centraal. 
Wat betekent het voor jou om ouder, partner,
broer of zus te zijn van iemand met autisme? 
Met de symboliek van gedenkstenen ontmoet je jezelf en
de ander.
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
Meer informatie vind je op de website
www.caritasurk.nl/mantelzorg

http://omegagroep.nl/
http://www.caritasurk.nl/mantelzorg


Samen ervaringen delen in de vorm van een 

Wandelen in kleine groepjes, elkaar ontmoeten 

Samen wandelen
Maandag 29 maart of dinsdag 30 maart van 9:30-11:00
Creatieve workshop
Woensdag 31 maart of donderdag 1 april van 9:30-11:00

Voor alle ouders die te maken hebben met 
autisme zijn er in de Autismeweek twee leuke 
activiteiten vanuit Ouders&COO van Carrefour:

creatieve workshop onder leiding van 
Janneke Kroes (creatieve coach Carrefour)

en ervaringen delen. Jullie krijgen een leuke 'kletspot' 
mee met allerlei leuke gespreksonderwerpen 

Of wil je graag ervaringen delen met ouders via 
WhatsApp? Dan starten we een app groep. Contactpersoon is 
Lisa Heijboer (pedagogisch werker bij Carrefour afdeling Jeugd en gezin)

Meedoen? Meld je aan bij: en.coo@carrefour.nu 
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Wanneer spreken we over verslaving?
Welke link ligt er tussen beeldschermgebruik en autisme?
Wat bevordert het beeldschermgebruik?
En wat kun jij als naaste hierin doen?

Online Autisme Café Noordoostpolder 
Autisme en beeldschermgebruik
1 april, 20:00 – 21:00 uur
Door Laurence de La Couture, 
preventiewerker Tactus.
Juist in deze tijd kun je als naaste van iemand 
met autisme worstelen met het 
beeldschermgebruik van diegene. 
Dit kan jouw kind betreffen maar natuurlijk ook
 jouw partner of cliënt.

Preventiewerker Laurence gaat met ons online in gesprek over de volgende
vragen:

Naderhand is er de mogelijkheid om na te praten. Ook is er ruimte om vragen te
stellen. 
Meld je aan bij Carrefour: mantelzorg@carrefour.nu of 0527-63 00 00

http://carrefour.nu/
http://carrefour.nu/
http://carrefour.nu/


 Kennis hebben van elkaars werkwijze en mogelijkheden
Verantwoordelijkheid nemen, zodat niemand tussen wal en schip valt
Deskundigheidsbevordering

Knelpunten signaleren en bespreekbaar maken
Peilen waar behoefte aan is onder mantelzorgers en daar aanbod op
ontwikkelen in overleg met het autismenetwerk

Uitleg over autisme
Lotgenotencontact
Regionale en lokale informatievoorziening
Thema-avonden of activiteiten
Het lenen van boeken en/of dvd’s

Wat zijn de doelen van het autismenetwerk?

- Van elkaars expertise gebruik maken (intern)
- Kennis over autisme verspreiden naar o.a. organisaties, onderwijs,
wijkteams (extern)

Rol van NVA Emmeloord (informatiecentrum)
Iedereen kan bij NVA Emmeloord terecht voor:

Thema-avond Praktische liefde
Dinsdag 30 maart start 20.00 tot uiterlijk 21:30 uur
Ieder mens, jong en oud, heeft van nature een eigen voorkeursmanier om
liefde te geven en te ontvangen. Is er sprake van autisme in je gezin, dan is
het lang niet altijd vanzelfsprekend duidelijk hoe die liefde geuit wordt.
Tijdens deze thema-avond leer je wat de relatietalen zijn, hoe je ze herkent en
toepast. Aanmelden: nva.emmeloord@autisme.nl

 

 Symposium Nederlands Autisme Register 

Uitreiking Autismevriendelijkheids-prijzen

Fietsen voor het AutismeFonds. 

Wereld Autisme Dag, 2 april

Landelijke NVA activiteiten

27 maart, 13:00 – 16:00 uur. 
Klik hier voor meer informatie

29 maart

1  t/m 4 april. Klik hier voor meer informatie.

- Beursgong (opening van de beurs)
- Light it up Blue: 
   gebouwen in het licht voor autisme

Meer informatie kijk op www.autismeweek.nl
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http://autisme.nl/
https://www.autisme.nl/actueel/congres-en-themadagen/online-nar-symposium-autisme-en-beweging/
https://www.autisme.nl/2020/12/11/fiets-mee-voor-het-autismefonds/
https://www.autisme.nl/actueel/volop-activiteiten-tijdens-nva-autismeweek-2021/
https://autismeweek.nl/


A U T I S M E N E T W E R K  N O O R D O O S T P O L D E R  E N  U R K

Bij het Autismenetwerk Noordoostpolder en Urk zijn de volgende
organisaties aangesloten:

MEE,
Is er voor iedereen met een beperking op alle
levensgebieden. www.meeijsseloevers.nl

 
Nederlandse Vereniging voor Autisme,
Informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 
www.autisme.nl

Carrefour,
Zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen 
uit het dagelijkse leven. www.carrefour.nu

SO de Optimist (Eduvier onderwijsgroep), 
School voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
en/of specifieke begeleiding. www.eduvier.nl/sodeoptimist

Caritas Urk, 
Ook voor ondersteuning van mensen met autisme én hun
omgeving. www.caritasurk.nl

Omegagroep,
Wij ontmoeten en erkennen jou en zoeken naar passende hulp. 
www.omegagroep.nl

Therapeutisch Centrum GGZ, 
Biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, 
emotioneelen sociaal gebied voor kinderen, jongeren en volwassenen.
www.therapeutisch-centrum.nl

Kwintes,
Biedt begeleiding bij omgaan met wonen, leren & werken, financiën. 
Begeleiding aan huis en Beschermd wonen voor mensen met 
psychiatrische problemen. www.kwintes.nl

Kwaliteitsrijke zorg,
Zorgboerderij (koekalf & ei-land), gezinshuizen 
(Klaver en de Korenbloem) en een school (stichting Kiemkans).
www.kwaliteitsrijkezorg.nl

NIEUWSBRIEF • AUTISME WEEK NOP 2021

2021 PAGINA | 04

http://www.meeijsseloevers.nl/
http://www.autisme.nl/
http://www.carrefour.nu/
https://www.eduvier.nl/sodeoptimist/
http://www.caritasurk.nl/
http://www.omegagroep.nl/
https://www.therapeutisch-centrum.nl/
https://www.kwintes.nl/in-uw-buurt/gemeente/noordoostpolder/
https://www.kwaliteitsrijkezorg.nl/

