
Activiteiten voorjaar AIC Eindhoven januari / februari 2023 

In januari en februari gaat AIC Eindhoven weer diverse activiteiten 
organiseren. In onderstaand schema vindt je een overzicht van  deze  periode.  
Tijdens de vakanties zijn wij gesloten. 

Datum Activiteit Thema 
woensdag 11 januari Inloop 
maandag 16 januari Ladiesnight 
woensdag 18 januari Lotgenotencontact Volwassenen met autisme - 

ASS &ADHD 
maandag 23 januari Inloop 
woensdag 25 januari Mini thema /dvd Autisme en depressie / burn 

out 
maandag 30 januari Lotgenoten ouders 12 + Kinderen met autisme los 

leren laten 
maandag 6 februari Lezing Claudia Hovers – autisme bij 

meisjes en pubers 
woensdag 8 februari Inloop 

zaterdag 11 februari Partnergroep 
woensdag 15 februari Mini thema /dvd Autisme en vastlopen / in 

beweging komen 
maandag 27 februari Inloop 

Locatie: Tijden: 

Wijkcentrum De Dommel “Cavalliruimte” 
Bennekelstraat 131 
5654DD Eindhoven 

Maandagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Woensdagochtend: 09:30 uur tot 11:30 uur 
Zaterdag morgen: 10:30 uur tot 13:30 uur 

De mogelijkheid tot aanmelden voor de diverse activiteiten volgt spoedig, 
houdt hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor onze activiteiten 
kan via onze website, of via de QR code. Voor een inloopmoment hoef je niet 
aan te melden

Wil je meer informatie over AIC Eindhoven of NVA Noord-Brabant/Zeeland, 
kijk dan op onze website www.nva-nb.nl of kijk op www.autisme.nl 
Heb je vragen ,stuur een mail naar: coordinatoreindhoven@nva-nb.nl 

http://www.nva-nb.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:coordinatoreindhoven@nva-nb.nl


Activiteiten voorjaar AIC Eindhoven maart / april 2023

In maart en april gaat AIC Eindhoven weer diverse activiteiten organiseren. In 
onderstaand schema vindt je een overzicht van deze maanden. Tijdens de 
vakanties zijn wij gesloten. 

Datum Activiteit Thema 
donderdag 2 maart Lezing Anke van Wijk – Autisme en 

stress 

woensdag 8 maart Mini thema /dvd Autisme en zelfmedicatie 

maandag 13 maart Lotgenotencontact ouders Engelstalig 

woensdag 15 maart Inloop 

woensdag 22 maart Lotgenotencontact Volwassenen met autisme 

maandag 27 maart Inloop 

maandag 3 april Ladiesnight 

woensdag 5 april Mini thema /dvd Autisme en verslaving 

woensdag 12 april Inloop 

zaterdag 15 april Partnergroep 

maandag 17 april Mini thema /dvd Autisme en motivatie 

woensdag 19 april Mini thema /dvd autisme en werk, inkomen, 
regelgeving 

Locatie: Tijden: 

Maandagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Woensdagmorgen: van 09:30 uur tot 11:30 uur
Donderdagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Zaterdagmorgen: 10:30 uur tot 13:30 uur

Wijkcentrum De Dommel “Cavalliruimte”  
Bennekelstraat 131 
5654DD Eindhoven 

De mogelijkheid tot aanmelden voor de diverse activiteiten volgt spoedig, 
houdt hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor onze activiteiten 
kan via onze website, of via de QR code. Voor een inloopmoment hoef je niet 
aan te melden

Wil je meer informatie over AIC Eindhoven of NVA Noord-Brabant/Zeeland, kijk 
dan op onze website www.nva-nb.nl of kijk op www.autisme.nl 
Heb je vragen, stuur een mail naar: coordinatoreindhoven@nva-nb.nl 

http://www.nva-nb.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:coordinatoreindhoven@nva-nb.nl


     Activiteiten voorjaar AIC Eindhoven mei / juni 2023 

In mei en juni gaat AIC Eindhoven weer diverse activiteiten organiseren. In 
onderstaand schema vindt je een overzicht van deze maanden. Tijdens de 
vakanties zijn wij gesloten. 

Datum Activiteit Thema 
woensdag 10 mei Inloop 
maandag 15 mei Lotgenotencontact ouders 12- 
woensdag 17 mei Lotgenotencontact Volwassenen met autisme 
maandag 22 mei Inloop 
woensdag 24 mei Mini thema /dvd autisme en gender 
woensdag 7 juni Inloop 

donderdag 15 juni Lezing Ans Jansen - diagnose autisme 
op latere leeftijd 

maandag 19 juni Inloop 
woensdag 21 juni Mini thema /dvd autisme en angst & dwang 

maandag 26 juni Lotgenotencontact ouders 12+ 

woensdag 28 juni Lotgenotencontact Volwassenen met autisme 

Locatie: Tijden: 

Maandagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Woensdagochtend: 09:30 uur tot 11:30 uur 
Donderdagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur

Wijkcentrum De Dommel “Cavalliruimte” 
Bennekelstraat 131 
5654 DD Eindhoven 

De mogelijkheid tot aanmelden voor de diverse activiteiten volgt spoedig, 

De mogelijkheid tot aanmelden voor de diverse activiteiten volgt spoedig, houdt 
hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor onze activiteiten kan via onze 
website, of via de QR code.  Voor een inloopmoment hoef je niet aan te melden

Wil je meer informatie over AIC Eindhoven of NVA Noord-Brabant/Zeeland, kijk 
dan op onze website www.nva-nb.nl of kijk op www.autisme.nl 
Heb je vragen ,stuur een mail naar: coordinatoreindhoven@nva-nb.nl

http://www.nva-nb.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:coordinatoreindhoven@nva-nb.nl
mailto:coordinator@nva-nb.nl


     Activiteiten voorjaar AIC Eindhoven juli 2023 

In juli gaat  AIC Eindhoven weer diverse activiteiten organiseren. In onderstaand 
schema vindt je een overzicht van deze maand. Tijdens de vakanties zijn wij 
gesloten. 

Datum Activiteit Thema 
maandag 3 juli Mini thema /dvd autisme en voor/nadelen van 

een diagnose 
woensdag 5 juli Inloop 

woensdag 12 juli Mini thema /dvd openheid over je autisme zowel 
werk als prive 

Locatie: Tijden: 
Maandagavond: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Woensdagochtend: 09:30 uur tot 11:30 uur

Wijkcentrum De Dommel “Cavalliruimte” 
Bennekelstraat 131 
 5654DD Eindhoven 

De mogelijkheid tot aanmelden voor de diverse activiteiten volgt spoedig, 
houdt hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor onze activiteiten 
kan via onze website, of via de QR code.  Voor een inloopmoment hoef je niet 
aan te melden

Wil je meer informatie over AIC Eindhoven of NVA Noord-Brabant/Zeeland, 
kijk dan op onze website www.nva-nb.nl of kijk op www.autisme.nl 
Heb je vragen  ,stuur een mail naar: coordinatoreindhoven@nva-nb.nl 

http://www.nva-nb.nl/
http://www.autisme.nl/
mailto:coordinatoreindhoven@nva-nb.nl
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