AIC Roosendaal thema-ochtend sport en verenigingsleven 23 september 2022
Vrijdagochtend 23 september komt Mitchel Boomaars. Hij is Beweegcoach van Uniek Sporten,
want sporten bij een vereniging is leuk en heeft allerlei voordelen, maar hoe vind je de juiste sport en v
ereniging als jouw autisme invloed heeft op het maken van sociale contacten,
communiceren en flexibiliteit?
Autisme is vaak zo complex en komt in zoveel verschillende vormen voor, dat de keuze voor een sport
voor iedereen weer anders is. Mitchel geeft tips en ideeën waar je in ieder geval op kunt letten bij het
maken van je keuze. Ook zal hij meer vertellen over welke verenigingen in de omgeving van Roosendaal
al bekend zijn met sporters/leden met autisme.
Soms komt het voor dat als je eenmaal lid bent of een sport hebt gevonden, je begeleiding of hulp tijdens
het sporten nodig hebt en ook daar zal Mitchel het e.e.a. over vertellen.
Er is ruimte om vragen te stellen en iedereen komt aan bod. Heb je vooraf een vraag of inbreng?
Laat het ons weten door een mail te sturen aan aic-roosendaal@nva-nb.nl en dan kijken wij of we het voor
je kunnen aankaarten. Heb je geen inbreng vooraf, maar wil je wel graag komen,
dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
Sportieve groet en we zien je graag!
Let op! Mocht u verhinderd zijn verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit zo snel mogelijk aan ons
door te geven zodat wij eventueel een ander kunnen toelaten.
Aanmelden kan via onderstaande button, via de QR code of via onze website www.nva-nb.nl
Klik hieronder om de flyer te downloaden.
Wanneer: 23 september 2022
Locatie:
Wijkhuis de Wieken
Gezellelaan 45
4707 CC Roosendaal
Tijden: Deuren open om: 9:15 uur
Aanvang: 9:30 uur en Einde: 11:30 uur
Uiterste inschrijfdatum: 22 september 16:00 uur

www.sclera.be

