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NIEUWSBRIEF  

oktober 2018 
 

 
 

 
  

Agenda 
 

  

Column Nikki 
 

 

 11 oktober  
Kickboksen 

11 oktober 
AutiPartnerCafé 

12 oktober 
Spellenavond 

13 oktober 
AutiActieDagen 

16 oktober 
Yoga 

16 oktober 
Modelbouwatelier 

17 oktober  
AutiCafe  

18 oktober  
Kickboksen 

20 oktober 
AutiActieDagen 

23 oktober 
Modelbouwatelier 

25 oktober  
Kickboksen 

  

 

   
             

  
Hoofdzaken, bijzaken en breedsprakigheid 
 
Waar ligt de grens tussen hoofdzaak en 
bijzaak? Dat blijft lastig voor mij. Ik weet nog 
dat de hele klas zich eens naar mij omdraaide, 
in totale verbijstering, daar ik om een derde 
blaadje vroeg om mijn antwoorden op te 
noteren bij een proefwerk maatschappijleer. 
Een enkel antwoord kon bij mij gemakkelijk 
een half A4-tje in beslag nemen. En nu nog 
steeds wordt het eindverslag dat ik aan het schrijven ben voor de opleiding 
Ervaringsdeskundigheid aanzienlijk langer dan bij mijn klasgenoten. 
 
Het scheiden van hoofd- en bijzaken is voor veel personen met ASS lastig. 
Allereerst verloopt de informatieverwerking anders. Informatie loopt in het 
brein vaak niet op een logische manier van punt A naar punt B. Het neemt vaak 
een omweg met veel zijwegen en doodlopende paden. Een deel van de 
informatie komt op die manier later in het bewustzijn aan of komt helemaal 
niet aan. En omdat veel informatie verloren gaat of later aankomt in het 
bewustzijn hebben we meer details nodig om een totaal beeld te kunnen 
vormen. Logisch dus dat we in de ogen van iemand zonder autisme nogal eens 
breedsprakig zijn. Al komt het tegenovergestelde ook voor; men ziet door de 
bomen het bos niet meer en haalt dan maar de schouders op ‘ik weet het niet.’ 
 
Iemand ziet zoveel details dat het één grote warboel in het hoofd wordt; als 
een bol wol dat in de knoop zit en eerst weer uit de knoop gehaald moet 
worden voordat men iets kan zeggen.  
 
Naast deze manier van informatie verwerken is er nog iets dat vaak meespeelt: 
het niet kunnen inschatten wat de ander concreet wil weten. Ik los dat op door 
dan maar een heel lang antwoord te geven waarin dat wat de ander wil weten 
vast wel voorkomt. Het nadeel hiervan is dat dit nogal veel tijd kan kosten. 
Beter is het om dan te vragen wat de ander concreet wil weten. Doch bij een 
proefwerk of werkstuk is het vaak niet zo makkelijk om dit te vragen. Het is 
voor mij nog steeds een zoektocht naar hoe ik beter hoofd- en bijzaken kan 
scheiden. Tegen mensen zonder ASS die op wat voor een manier dan ook met 
mensen met ASS werken zou ik dan ook willen zeggen: wees concreet in je 
vraagstelling; wat wil je precies weten? 

  

      

http://www.autipartnercafe.nl/
http://www.autiactiedagenarnhem.nl/
http://www.inspiratieclub.nl/yogaass
http://www.auticafe.nl/
http://www.autiactiedagenarnhem.nl/


   
 

 
Pagina 2 van 6 

  
Agenda 
 

 
 

 

KrekelAutismeCoaching Zutphen 
 

 

 27 oktober 
AutiActieClub 

30 oktober 
AutiJongerenCafe 

30 oktober 
Yoga 

30 oktober 
Modelbouwatelier 

2 november 
Aspergercafé 

 

     
Nieuwe locatie KrekelAutismeCoaching in Zutphen 
 
Sinds 1 september heeft KrekelAutismeCoaching ook een 
kantoorruimte in Zutphen aan de Burgemeester 
Dijckmeesterweg 5. Het is een mooi pand aan de rand van 
het centrum op loopafstand van het station en centrum. 
Het pand heeft een schitterend uitzicht op de Grote 
Gracht met fontein.  

 
 
We hebben op de 1e etage twee ruimtes tot onze beschikking 
waar we cliënten ontvangen en van waaruit we diverse 
activiteiten gaan organiseren.  Kom gerust een keer kijken! 
 
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Carolien:  
carolien@krekelautismecoaching.nl  
 
Groeten van Helga, Vincent, Carolien en Carin 

 
 

 
 

 

    

Boeken over autisme en gamen 
 

 

    
 Gameboy 
 

Vanaf het moment dat Michiel als vijfjarige een Gameboy krijgt, 
is hij verloren. Wat begint als een potje gamen op de 
achterbank verandert sluipenderwijs in nachtelijke sessies in de 
computerkamer. Zelfs wanneer hij met vriendjes buiten speelt 
of zich op school staande probeert te houden, wordt hij 
gedreven door de binaire realiteit van computergames. 
Winnen-verliezen, leven-dood. 
 

Ondertussen functioneert hij toch nog zo goed dat niemand herkent wat er 
met hem gebeurt. Terwijl zijn gedachten duisterder worden en menselijk 
contact hem steeds moeilijker afgaat, lijkt er van buiten niet veel meer aan de 
hand dan dat hij een lastige puber is. Het omslagpunt komt wanneer hij als 
student college krijgt over het verslaafde brein. Opeens begrijpt hij waarom 
zijn leven steeds maar vastloopt in dezelfde patronen en ook dat het niet te 
laat is er iets aan te doen. 
 
Smit studeerde aan het Amsterdam University College en doet nu een master 
Neuroscience aan de Vrije Universiteit. 
 
Bron: BOL.com Gameboy 
 

 

 

 

 

   
 

  

file://///WDMYCLOUD/KrekelAutismeCoaching/website/root/%20%20http:/www.autiactieclub.nl
http://www.autijongerencafe.nl/
http://www.inspiratieclub.nl/yogaass
http://www.aspergercafe.nl/
mailto:carolien@krekelautismecoaching.nl
https://www.bol.com/nl/p/gameboy/9200000094063977/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=mcIFBbdJ6Wk-FmxQ91dK-g.1.3.ProductImage
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Boeken over autisme en gamen 
 

 

       
Grip op Gamen 
 
Veel kinderen en jongeren gamen. Bij sommigen van hen 
gaat het gamen zoveel tijd in beslag nemen dat het 
problematisch wordt. In het boek beschrijft André Parren, 
pedagoog met kennis van autisme en ervaringsdeskundige 
op het gebeid van gamen, werkwijzen die zich al vele malen 
in de praktijk hebben bewezen. Daarnaast biedt hij 
inzichten waardoor de kloof tussen gamers en opvoeders 
gedicht kan worden. Door de aangereikte hulpmiddelen 
komt er weer grip op het gamegedrag, waardoor gamen weer een mooi 
tijdverdrijf wordt en blijft! 
 
Bron: BOL.com Grip op Gamen 
 

 
 

 

    

Gamen en autisme 
 

 

    
Themabijeenkomst Autisme en gamen in Oldenzaal  
 
Veel kinderen, jongeren maar ook volwassenen 
met ASS houden van gamen. Gamen biedt vaak 
structuur daar de game duidelijke regels kent, het 
zorgt ervoor dat de gamer zijn hoofd leeg kan 
maken van allerlei zorgen en daarnaast is het 
voor velen een prettig tijdsverblijf. Helaas slaat de 
hobby nogal eens om in problematisch 
gamegedrag wanneer de gamer zo lang gamet dat hij of zij moeilijk aan andere 
zaken toekomt.  
 
Op 23 oktober gaat Gijs Horvers hier iets over vertellen. Hij is 
ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Tijdens de bijeenkomst is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen.  
 
Algemene informatie 
Datum: 23 oktober 2018 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur. 
Locatie: Ganzenmarkt 11, 7571 CD Oldenzaal. 
Aanmelden mail naar: nva.oldenzaal@gmail.com of bel: 06-24129063 
 
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/activiteiten/340-23-okt-lezing-autisme-
en-gamen 
 
U kunt ook altijd contact op nemen met de game info lijn: 0900 1995 (€0,10 
per minuut), of raadpleeg de site: Gameninfo  
 

 

 

 

 

   
 

  

https://www.bol.com/nl/p/grip-op-gamen/9200000098946190/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-58164333052-S-375648503168-9200000098946190&gclid=EAIaIQobChMIsr-hovzu3QIVGfhRCh1qLwlOEAQYASABEgLtcPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/activiteiten/340-23-okt-lezing-autisme-en-gamen
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/activiteiten/340-23-okt-lezing-autisme-en-gamen
https://www.gameninfo.nl/publiek
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NVA Autisme Congres 2018 
 

 

       
Autisme in Ontwikkeling! 
 
Het thema Autisme in Ontwikkeling wordt 
benaderd vanuit verschillende 
invalshoeken. Er is  aandacht voor de 
ontwikkeling van kennis over autisme en 
er wordt aandacht besteedt aan de 
veranderende visies op wat autisme is. Daarnaast wordt er gesproken over wat 
autisme kan betekenen voor je ontwikkelingsperspectief en naar wat helpt om 
de ontwikkeling van mensen met ASS tot bloei te laten komen gedurende de 
diverse fases van de levensloop. 
 
Algemene informatie 
Datum:  9 november 2018 
Tijd:  08.30 uur tot 17.00 uur (informatiemarkt: 8.30 uur tot 17.00 uur, 

lezingen: 9.30 uur tot 15.45 uur) 
Plaats:  Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL 
Utrecht 
Zie voor meer informatie: NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme  
 

 
 

 

    

Internetsites over autisme 
 

 

    
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 
 
In de provincie Gelderland hebben 
instellingen uit alle sectoren hun 
krachten gebundeld in het 
Samenwerkingsverband (Convenant) 
Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en 
kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de 
provincie.  
 
De verschillende instellingen die deel uitmaken van het convenant 
onderhouden netwerkbijeenkomsten om, (anoniem) casussen omtrent 
autisme te bespreken en om kennis met elkaar uit te wisselen. Ook 
KrekelAutismeCoaching maakt deel uit van dit convenant.  
 
Op de site kunt u, wanneer u op ‘deelnemers’ klikt zien welke organisaties in 
Gelderland deel uitmaken van het convenant. Daarnaast kunt u zien welke 
evenementen en scholingen er georganiseerd worden op het gebied van 
autisme en kunt u lezen wat de wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent 
autisme zijn.  
Kijkt u gerust rond op de site: www.autismegelderland.nl 
 

 

 

 

 

   
 

  

https://www.autisme.nl/activiteiten/congres-en-themadagen/nva-autismecongres-9-november-2018.aspx
http://www.autismegelderland.nl/
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Een stukje filosofie  
 

 

       
Sluierbewolking  
 
Jean Swagers is autisme coach met ervaringsdeskundigheid. Hij 
heeft zelf een autistisch brein en zijn zoon heeft ASS. Daarnaast 
schrijft hij mooie stukjes zoals het stukje hieronder dat me erg 
passend leek bij de herfst.  
 

Every cloud has it's silver lining.  
 
Iedere slechte gebeurtenis herbergt ook nog 
iets goeds in zich. Wolken zijn er in allerlei 
soorten en maten. Uiteraard is er de verdeling 
van laag naar hoog. Laaghangende bewolking 

vertroebelt ons zicht soms dusdanig dat we het even niet meer zien. Hangen 
de wolken iets hoger in de lucht en worden ze onderbroken door strakblauwe 
kleuren dan worden vormen voor ons herkenbaar. Van leeuw tot bloem, van 
gezicht tot draak. De schaapjeswolken hebben al bepaald voor welk dier zij 
willen worden aangezien.  
 
Donkere wolken klaren uiteindelijk op nadat ze hun vocht op aarde hebben 
doen neerdalen. En dan hebben we nog zoiets als sluierbewolking. Misschien 
een soort wolk die niet alleen geen directe vorm laat zien, maar zelf ook nog 
niet goed weet welke kant hij uit wil. Ons oog gaat daardoor misschien ook 
twijfelen.  
 
Een kenmerkende eigenschap van de sluierwolk is echter dat er altijd een 
zonnestraal doorheen wordt gelaten. En de wetenschap dat elke wolk zo zijn 
eigen zilveren randje heeft wordt daarmee bevestigd. Altijd blijven kijken naar 
die ene zonnestraal achter de wolk is dan ook niet zo verkeerd. 
 

 
 

 

    

AIC Arnhem  
 

 

    
Inloopochtenden op Zyp 25 
 
Elke 2e en 4e woensdagochtend in de maand organiseert AIC 
(Autisme Info Centrum) Arnhem een inloopochtend op onze 
KrekelAutismeCoaching locatie te Arnhem. U bent dan tussen 
09.00 uur en 12.00 uur van harte welkom om onder het 
genot van een bakje koffie of thee vragen te stellen op het 
gebied van ASS of om uw verhaal te doen.  
 
AIC Arnhem is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
en wordt gerund door ervaringsdeskundige vrijwilligers die zelf ASS hebben, 

een kind hebben met ASS of een partner hebben met ASS. 
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Documentaire  

 

 

    
ROMIJN" KOMT ONLINE! 
 
"Romijn" documentaire gaat over Romijn, een 
klassieke autist met een verstandelijke beperking. 
Romijn is elf jaar en leeft op z’n eigen planeetje: 
communicatie en sociale interactie zijn voor hem 
extreem ingewikkeld.  
 
De documentaire laat ook zien wat voor impact 
zijn autisme heeft op het gezinsleven. In alles ligt 
de focus op hem, of dat nu om samen eten gaat, vrije tijd of vakanties. In alles 
moet rekening gehouden worden met zijn autisme. 
 
De documentaire is gemaakt door Romijns zus Lotte, die hiermee de 
boodschap wil overbrengen dat we 'anders zijn' moeten vieren, en niet 
moeten buitensluiten: "Romijn is niet alleen autistisch, hij is zoveel meer." 

💥 20 OKTOBER ONLINE 💥 
 
Trailer op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aqnR4QeYZMQ&t=3s 
 

  

    
3D Ambacht heeft plaatsen vrij  

 

 

    
Activerend werk: Opleidingsplaatsen 3D-print nu beschikbaar 
 
Bij 3D Ambacht leren mensen met autisme of een 
aanverwante aandoening hun kwaliteiten te 
ontdekken en krijgen ze onder begeleiding de kans 
om zich te ontwikkelen. 
 
3D Ambacht biedt de deelnemers maatwerktrajecten met structuur en 
begeleiding in een inspirerende werk- en leeromgeving. Deze 
maatwerktrajecten bestaan o.a. uit modules die elke deelnemer op zijn eigen 
tempo kan volgen. Begeleiding vindt plaats door deskundige docenten en 
coaches. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij frank@3dambacht.nl 
 
Zie ook www.3dambachtstudio.nl  
 

 

 

 

 

   
 

  

 
VOF KrekelAutismeCoaching | sandra@krekelautismecoaching.nl | Zijpendaalseweg 25 | 6814CC Arnhem | Tel 026 3252163 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur deze e-mail dan terug met de vermelding "Uitschrijven". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqnR4QeYZMQ&t=3s
mailto:frank@3dambacht.nl
http://www.3dambachtstudio.nl/
mailto:sandra@krekelcoaching.nl

