
De aandacht van het stichtingsbestuur was de afgelo-

pen tijd vooral gericht op het starten met lotgenoten-

avonden in Maastricht. We hebben daarvoor van de 

gemeente Maastricht een mooie subsidie gekregen. 

De andere werkzaamheden gingen uiteraard ook ge-

woon door. Een overzicht van alle vergaderingen zie je 

hieronder. 

02-07 Stichtingsbestuur 

12-07 Commissie activiteiten 

07-08 Commissie lotgenotenavond 

21-08 Stichtingsbestuur 

22-08 Mondriaan Maastricht 

30-08 Radar 

30-08 Commissie compleet 

10-09 Studenten Gezondheidswetenschappen 

 

 

Binnenkort ontvangen jullie het verzoek om mee te 

werken aan een onderzoek dat is opgezet door drie 

studenten  Gezondheidswetenschappen van de univer-

siteit Maastricht. We willen graag weten hoe jullie 

denken over onze lotgenotenavonden en activiteiten. 

We hopen dat veel mensen de vragenlijst zullen invul-

len.  

Na maanden van voorbereiding gaan we dan eindelijk 
beginnen in Maastricht. We hebben, met dank aan 
Mondriaan, een mooie locatie gevonden voor de lotge-
notenavonden: boerderij De Grubbe op het terrein van 
Mondriaan aan de Vijverdalseweg. 
 
We starten op 9 oktober om 19:00 uur met een geza-
menlijke avond van de groepen van Brunssum en 
Maastricht. Na de lezing van Psychiater Peter Vervoort 
over opname in een GGZ-instelling in de ruimte Posjet 
gaan we met zijn allen de boerderij bekijken. Dat zal 
rond 21:00 uur zijn. De uitnodiging voor deze bijeen-
komst volgt. 
 
In Maastricht gaan we voorlopig in principe een keer 
per 4 weken lotgenotenavonden houden. Zodra we 
gespreksleiders hebben gevonden en die ingewerkt 
hebben, gaan we over op één keer per twee weken. 
Voorlopig staan Anouk en Christian voor de groep. 
 

 
De planning voor Maastricht ziet er als volgt uit: 
 

 13-11 Autismespel 
 11-12 Mindful de feestdagen in 
 
De datums voor 2019 zijn ook al bekend maar de plan-
ning is nog niet klaar. We komen daar in de nieuwsbrief 
van december op terug. 
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De planning van 

2018 vinden jullie 

op www.lgal.nl 

    Nonke Buusjke 

Lotgenotenavond 

Communicatie 

Gemiddeld namen 22 deelnemers per keer aan de 

activiteiten, die sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief zijn georganiseerd, deel.  We zien een 

stijgende lijn in de deelname. 

 

De activiteiten van de komende drie maanden  zijn: 

 30-09 Efteling (inschrijving gesloten) 

 12-10 Filmavond bij MEE 

 21-10 Huifkartocht 

 16-11 Provinciehuis 

 

De rest van de planning voor 2018 vinden jullie op 

onze website:  www.lgal.nl/?page=activiteiten.   

 

 

 

De planning van de eerste helft van 2019 ziet er zo 

uit: 

 20-01 Bioscoop en uit eten 

 23-02 Boogschieten 

 05-03 Lichtstoet Heerlen 

 24-03 Poolbiljart 

 13-04 Speurtocht 

 22-04 Paaswandeling 

 19-05 Bokrijk 

 10-06 Pinksterwandeling 

 22-06 Botanische tuin 

 

Mocht je een leuke suggestie hebben voor een 

activiteit, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.  

Monique en John hebben sinds het verschijnen van 

de vorige nieuwsbrief 5 huisbezoeken afgelegd. We 

hebben de afgelopen drie maanden introducties 

gegeven bij PsyQ en Lionarons. 

 

De commissie communicatie heeft versterking gekre-

gen in de persoon van Eric van Eck. Hij gaat alle com-

municatie verzorgen die te maken heeft met de activi-

teiten die we organiseren.  Wij wensen Eric veel suc-

ces. 

 

 29-01 Spreker Henk Brand 

 12-02 Lentehapjes 

 26-02 ASS en hobby’s 

 12-03 Logica (bov)en emoties 

 26-03 Voorjaarsstukje maken 

 09-04 Spreker Pascal Verjans 

 23-04 Alternatieve geneeswijzen en ASS 

 07-05 Weerwolven en andere spelletjes 

 21-05 Over jouw ASS vertellen 

 04-06 Tai Chi avond 

 18-06 ASS en vakantie 

 02-07 WMO 

 16-07 Zomerbingo 

 30-07 Geen lotgenotenavond (vakantie) 

 

Voor het Open podium op 23 oktober hebben we 

nog maar één plek over.  Dus meld je snel aan als je 

in een kwartier iets leuks wilt presenteren. 

 

Mocht je een leuke suggestie hebben voor een 

thema, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.  

De afgelopen drie maanden bezochten gemiddeld 

32 personen per keer onze lotgenotenavonden.  

Het aantal deelnemers blijft stabiel. 

 

De planning tot de volgende nieuwsbrief is: 

 25-09 Herfsthapjes 

 09-10 Opname in een GGZ-instelling 

 23-10 Open podium 

 06-11 ASS en werk 

 20-11 Kerststukje maken 

 04-12 TOM, EF en CC 

 18-12 Mindful de feestdagen in 

 

De volledige planning vinden jullie op onze website: 

www.lgal.nl/?page=wanneer. 

 

Anouk en Christian hebben de planning voor de 

avonden in Brunssum van de eerste helft van 2019 

klaar. Die ziet er als volgt uit: 

 08-01 Nieuwjaarsbijeenkomst 

 15-01 Gesprek over zwart-wit denken 

Activiteiten 
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Eric van Eck 

 



 

Nederlands Autisme 

Register 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme organi-
seert elke derde donderdag van de maand van 
19.30 tot 21.30 uur Auti-Treff in Heerlen. Als com-
missie proberen wij die zo vaak mogelijk te bezoe-
ken. Het is een manier voor ons om contact te 
leggen met mensen die interesse hebben in lotge-
notencontact. We kondigen de Auti-Treff altijd aan 
op onze Facebookpagina.  
 
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 
 20 september 

 18 oktober 

 15 november 

 20 december 
 
Contact: 
Autitreff@gmail.com 
Tel: 045 5427742 
Facebook: Auti-treff 
 

De NVA gaat terug naar de basis. Om de kernactivi-
teiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zal de 
NVA de komende tijd hard gaan werken aan het 
versterken van haar regionale netwerk van erva-
ringsdeskundige vrijwilligers. 
 
Met een klein maar krachtig landelijk bureau wil de 
NVA zich vanaf nu volledig gaan richten op on-
afhankelijke en betrouwbare informatievoorzie-
ning, belangenbehartiging en lotgenotencontact. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de erva-
ringsdeskundige vrijwilligers in de regio die zoveel 
mogelijk ondersteund zullen worden vanuit het 
landelijk bureau. 
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Nederlands Autisme Register 

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke 

database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht 

door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in 

samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam 

(VU).  

 

Het doel van dit register is om de levensloop van men-

sen met autisme voor langere tijd te volgen via online 

vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te 

verzamelen over de leefsituatie van mensen met autis-

me in Nederland, brengen we de verschillen en over-

eenkomsten tussen mensen met autisme en hun le-

vensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol 

voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikke-

ling van mensen met autisme te stimuleren en hun 

levenskwaliteit te verbeteren.  

In het register kunnen kinderen én volwassenen 

met autisme worden ingeschreven. De  deelnemers 

worden gevolgd in de tijd, wat inhoudt dat ze onge-

veer één keer per jaar een vragenlijst ontvangen. 

Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil 

meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en 

gratis. Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt 

en opgeslagen in een beveiligd systeem. Elke deel-

nemer  ontvangt een unieke individuele terugkop-

peling over zijn of haar functioneren in vergelijking 

met andere mensen met autisme. 

 

Voor meer informatie zie:  

www.nederlandsautismeregister.nl 

 

  

mailto:Autitreff@gmail.com


LGAL blijft groeien en dat breng steeds meer werk met zich mee. 

Daarom zoeken we enthousiaste mensen met ASS die de huidige 

groep van 9 vrijwilligers willen komen versterken. 

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste gespreksleiders die 

de commissie Lotgenotenavond willen versterken.  

De volledige functieomschrijving vind je op onze website via 

www.lgal.nl/documenten/belangrijk/vrijwilligerswijzer_lgal.pdf 

Facebook: Lotgenotengroep Autisme Limburg 

KvK-nummer: 65517210 

RSIN: 856144083 

IBAN: NL22 RABO 0308 9237 07 

Telefoon: 06-48368955 

E-mail: info@lgal.nl 

 
De Lotgenotengroep Autisme Limburg heeft als doel 

om lotgenotencontact aan te bieden aan volwasse-

nen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de 

provincie Limburg. Wij stellen geen eisen op het 

gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat 

deelnemers zich op hun gemak voelen in een groep 

en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners, ou-

ders en begeleiders zijn ook welkom. Dat maakt on-

ze aanpak uniek. 

 

In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons 

mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen. 

Om de drempel voor deelname laag te houden reke-

nen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht 

om naar bijeenkomsten te komen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

onze secretaris Monique Brakenhoff-Counotte. 

Lotgenotengroep Autisme Limburg 

Vacatures 

Voor mensen met ASS door mensen met ASS 


