Lotgenotengroep
A u ti s m e L i m b u r g

Interessante
i n f o r m a ti e :
 We zijn telefonisch bereikbaar
via 06-48368955
 Ons e-mailadres
is: info@lgal.nl
 De planning voor
2019 staat op
onze website
www.lgal.nl
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Rabo ClubSupport
LGAL doet ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport. Dat is voor ons een mooie manier om geld binnen
te halen Vanaf 27 september 2019 kan er gestemd
worden door leden van de Rabobank. Leden hebben
van de bank een stemcode per post ontvangen.
We hopen dat iedereen onze deelname met zijn of haar
netwerk wil delen. Hoe meer er op ons wordt gestemd,
hoe meer geld we binnenhalen.
We danken jullie voor jullie medewerking en jullie
stem.

In dit
nummer:
Rabo ClubSupport
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Stichting
Het belangrijkste aandachtspunt voor het stichtingsbestuur is nog steeds de Lotgenotenavonden in Maastricht. Via ons netwerk lukt het om steeds meer mensen geïnteresseerd te krijgen. Een ander onderwerp
waar we als bestuur intensief mee bezig zijn is de waardering van onze vrijwilligers.
Een overzicht van alle vergaderingen en andere bijeenkomsten van de afgelopen drie maanden zie je hieronder.

20-8 Vergadering Stichtingsbestuur
28-8 Vergadering met de NVA
11-9 Vergadering met Mondriaan
26-9 Vergadering met alle commissies
1-10 Vergadering Stichtingsbestuur
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Activiteiten
Gemiddeld namen 18 deelnemers per keer aan de
activiteiten, die sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief zijn georganiseerd, deel. Daar zijn we
heel tevreden mee.

Mocht je een leuke suggestie hebben voor een
activiteit, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.
De Commissie Activiteiten vergaderde op 5 september en heeft de planning voor heel 2020 klaar.

De activiteiten van de rest van het jaar zijn:

19-10 Museum aan het Vrijthof

08-11 Filmavond bij MEE

17-11 Uit eten

14-12 Bowlen

28-12 Wandeling
Kajakken

De rest van de planning voor 2019 vinden jullie op
onze website: www.lgal.nl/?page=activiteiten.

Lotgenotenavond
De planning van
2019 vinden jullie
op www.lgal.nl

De afgelopen drie maanden bezochten gemiddeld
28 personen per keer onze lotgenotenavonden in
Brunssum en 12 in Maastricht. Het gemiddelde in
Brunssum blijft stabiel en Maastricht laat een kleine
daling zien. We hebben echter voor Maastricht de
laatste tijd veel nieuwe geïnteresseerden mogen
noteren.
De planning voor Brunssum voor de rest van het
jaar is:

08-10 Weerbaarheid en assertiviteit

22-10 Herfsthapjes

05-11 (Hoe) houden anderen rekening met
jouw ASS?

19-11 Eenzaamheid en hoe doorbreek je
die?

03-12 Kerststukje maken

17-12 Mindful de feestdagen in/met ASS
de feestdagen in

31-12 Geen lotgenotenavond i.v.m. Oudjaar

De planning voor Maastricht voor de rest van het jaar
is:

15-10 Weerbaarheid en assertiviteit

12-11 (Hoe) houden anderen rekening met
jouw ASS?

10-12 Eenzaamheid en hoe doorbreek je die?
De volledige planning vinden jullie op onze website:
www.lgal.nl/?page=wanneer.
Mocht je een leuke suggestie hebben voor een thema, laat het ons dan weten via info@lgal.nl.

De Commissie Lotgenotenavond vergaderde de afgelopen 3 maanden niet. Binnenkort gaan ze om de
tafel om de planning van 2020 te maken.

Commissie Communicatie

Communicatie
Op 1 juli 2019 hebben John en Monique een presentatie gegeven bij Lionarons in Heerlen. Anouk en John
hebben op 28 augustus een presentatie gegeven bij
PsyQ in Heerlen.
We zijn twee keer op huisbezoek geweest de afgelopen drie maanden.

De commissie heeft geen vergadering gehouden
maar wel veelvuldig via WhatsApp overlegd.
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NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert elke derde donderdag van de maand van
19.30 tot 21.30 uur Auti-Treff in Heerlen. Als commissie proberen wij die zo vaak mogelijk te bezoeken. Het is een manier voor ons om contact te
leggen met mensen die interesse hebben in lotgenotencontact. We kondigen de Auti-Treff altijd aan
op onze Facebookpagina.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:

17 oktober 2019

21 november 2019

19 december 2019
Contact:
Autitreff@gmail.com
Tel: 045 5427742
Facebook: Auti-treff

Algemene Ledenvergadering Regio Limburg

Op vrijdag 1 november 2019 houdt de NVA, Regio
Limburg van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur een Algemene Ledenvergadering. De locatie is Zalencentrum
De Velderie, Prins Bernardstraat 1 te Roermond.
Het belangrijkste agendapunt is de benoeming van
een nieuw bestuur waaronder de voorzitter. Alle
kandidaat-bestuursleden hebben specifieke kennis
en vaardigheden en hebben een verbinding met
autisme.
Tijdens de vergadering zullen de deelnemers ook
worden geïnformeerd over de plannen en activiteiten in de regio Limburg.

Oproep Ton Laeven aan verzamelaars
Graag plaatsen we hieronder de oproep van onze deelnemer Ton Laeven die een goed onderdak zoek voor zijn
verzamelingen.

Oproep Ton Laeven
aan verzamelaars

Tien jaar geleden heb ik tv-programma’s gepresenteerd
van mensen met een bijzondere passie. Een verzameling van meer dan 2000 spaarvarkens, voertuigen uit
WO 2, een loods vol jukeboxen, honderden modelspoortreinen van het merk Märklin, om er enkele te
noemen. Schitterend, buitengewoon…….
Het begon klein en is in de loop der jaren uitgegroeid .
Of anders gezegd: “flink uit de hand gelopen”. Wat de
waarde is in Euro’s is niet te bepalen, maar daarom
gaat het de ware liefhebber ook niet.
Niemand heeft het eeuwige leven en dus komt er een
moment dat je gaat nadenken over wat er met de
collectie moet gebeuren na overlijden. Zijn er geïnteresseerden in het eigen gezin, familie, vrienden- of
kennissenkring?

Je hoopt dat jouw collectie onderdak krijgt bij
iemand die dezelfde passie heeft. Als je die niet
kent, wat dan ? Delen te koop aanbieden (de krenten uit de pap) en de rest naar het milieupark
brengen?
Ook mijn huis heeft iets weg van een pakhuis met
o.a. boeken, lp’s, DVD’s, cassettebanden, VHSvideobanden, blikken speelgoed en 300 schilderijen. Vooral de schilderijen zijn “kindjes” en die
koester je. Wie herkent het probleem en weet
“opvangplekken” ?
We brengen je graag in contact met Ton als je een
opvangplek weet.

Lotgenotengroep Autisme Limburg
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 volwassenen 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, ouders en begeleiders zijn ook welkom. Dat maakt onze 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 rekenen 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.

Voor mensen met ASS door mensen met ASS

Vacatures
LGAL blijft groeien en dat brengt steeds meer werk met zich
mee. Daarom zoeken we enthousiaste mensen met ASS die de
huidige groep van 12 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
Heb je interesse stuur dan een mailtje naar info@lgal.nl of
spreek Anouk, Marline of Christian aan tijdens een lotgenotenavond.

