3 juni 2016
Beste Lotgenoten,
In onze driemaandelijkse nieuwsbrief kijken wij even terug op de afgelopen 3 maanden en
blikken wij vooruit op de rest van het jaar. Op zaterdag 21 mei zijn wij met een grote groep
bij elkaar gekomen om nog een laatste eer te bewijzen aan onze oprichter Mannolito
Schuivens. Samen met 4 leden van zijn familie hebben we op de Brunssummerheide een
ceremonie georganiseerd, gevolgd door de verstrooiing van zijn as.

Commissie:
Commissie Activiteiten:
Op 5 april en 17 mei heeft deze commissie vergaderd. Marc Smulders mochten wij als nieuw
lid verwelkomen.
Je kunt altijd ideeën voor activiteiten aandragen via lotgenotengroep-autisme@hotmail.com
Commissie Communicatie:
Deze commissie heeft zich bezig gehouden met de nieuwe opzet van onze folder. We gaan
werken met een inlegvel waarop telkens de aangepaste data van de inloopavonden en
activiteiten vermeld zullen worden. Op deze manier hoeven er geen folders weg gegooid te
worden.
Anouk is bezig met een andere opzet van de website. Daardoor zullen we in de toekomst
sneller en gemakkelijker wijzigingen kunnen aanbrengen.
Erik Welting is sinds 1 juni redacteur van onze Facebookpagina. Op woensdag 25 mei zijn
Anouk en John bij PsyQ geweest om onze groep te introduceren tijdens de Psycho-educatie.
Commissie Inloopavond:
Leo en Anouk bereidden de inloopavonden voornamelijk voor via Facebook/Messenger. Ze
wisselden elkaar af als gespreksleider. Afhankelijk van het thema van de avond kwam het
ook voor dat ze samen de avond voor hun rekening namen. We hebben al vaker kunnen zien
dat deze samenwerking heel goed werkt!
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Op 21 mei heeft Leo een groot deel van de groep persoonlijk verteld dat hij een half jaar
stopt met de groep. In verband met zijn gezondheid kiest hij voor zichzelf. Een heel
verstandig besluit! Anouk zal de inloopavonden voorlopig alleen voor haar rekening nemen.
Overige activiteiten Commissie:
In de afgelopen 3 maanden is de voltallige commissie 1 keer bij elkaar gekomen. Op dinsdag
31 mei hebben we de tweede helft van het jaar doorgesproken.

Stichting:
Per 8 maart is onze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer
65517210.
Ook is onze Bankrekening inmiddels geopend: NL22 RABO 0308 9237 07 t.n.v. Stg.
Lotgenotengr. Autisme Limburg.
Het stichtingsbestuur zal zich de komende tijd vooral gaan bezig houden met
fondsenwerving.

NVA, AIC, Contactgroepen:
Op vrijdag 4 maart hebben Monique en John vergaderd met de NVA en de overige
lotgenotengroepen:





Partners van
Ouders van
Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar)
Vrouwen met ASS

Op 15 april was de volgende vergadering. Naast John en Monique nam ook Ronald daar aan
deel. De overige groepen veranderen hun naam van lotgenotengroep naar contactgroep. Wij
blijven gewoon lotgenotengroep heten.
3 juni was de volgende vergadering. Onze groep werd vertegenwoordigd door Monique en
John. Misschien hebben sommigen van jullie interesse in een van de contactgroepen van het
AIC. De werving van deelnemers begint binnenkort. Houd daarom jullie e-mail en onze
Facebookpagina in de gaten.
Het Autisme Informatiecentrum heeft het initiatief genomen om te starten met een
maandelijkse Auti-Treff in Heerlen. De aftrap is op 30 juni van 19.30 tot 21.30 uur.
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Planning:
Inloop:













07 juni
21 juni
05 juli
30 augustus
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
08 november
22 november
06 december
20 december

ASS en vakantie
Wijkagent als gast
Zomerbingo
Zomertapas maken
Communicatie?
Wie vertel je Wat over autisme
Omgaan met verlies
Herfsthapjes maken
De autist in diverse situaties
Communicatie
Kerststukje maken
Mindful de feestdagen in

Activiteiten:




26 juni
9 juli
Augustus

Blotevoetenpad Brunssum
Bezoek aan Erica de Roode, Cattle Dog Coach
Geen activiteit vanwege de zomerstop
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10 september
16 oktober
19 november
17 december
28 december

Barbecue
Bluegrass Beeg
Speurtocht in een stad
Bowlen
Extra activiteit: wandeling in Vijlen

De volgende nieuwsbrief krijgen jullie rond 1 september 2016.
Voor actuele informatie kunnen jullie altijd terecht op onze website www.lgal.nl of op onze
Facebook pagina.
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