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 p Erica van Everdingen. ,,Autisme is niet alleen kommer en kwel. Je moet op zoek gaan naar de kwaliteiten en talenten van iemand, en daar verder op bouwen.́ ´

2 april | 14.00-15.00 uur | ‘De Blauwe Plons’ 
aftrap van de autismeweek 
,,In het zwembad van de Veluwehal wordt 
zaterdag de Barneveldse Autismeweek geopend. 
Zwemmer Lars Jacobsen, die zelf autisme heeft 
en deelneemt aan de komende Nederlandse 
Kampioenschappen, duikt in het zwembad voor 
de aftrap. Hierna kunnen kinderen zelf ook het 
zwembad in plonsen om op zoek te gaan naar 
letters die op de bodem liggen. Met deze letters 
kan een zin worden gemaakt. Publiek is welkom. 
Wethouder Hans van Daalen is ook aanwezig.́ ´

4 april | 19.30-22.00 uur | Interactieve lezing 
‘Autisme en Communicatie’ door Willeke van 
den Hoek 
,,Tijdens deze lezing, in Kasteel de Schaffelaar, 
worden er informatie en tips gegeven over hoe 
je beter of anders kan communiceren met 
kinderen en jongeren met autisme. Na de lezing 
hebben bezoekers een andere kijk op deze 
mensen en weten ze hoe ze met ze aan de slag 
moeten.’’

5 april | 12.00-20.00 uur | ‘Ontdek Autisme’ 
over autisme ervaring 
,,In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een 
aparte ruimte gecreëerd waarbij mensen 
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‘Duik in de wereld van autisme’
ervaren hoe het is om autisme te hebben. Allerlei 
elementen komen hierbij aan bod, zoals licht en 
geluid. Het is een doorlopende activiteit waarbij 
mensen zich kunnen inschrijven voor een sessie 
van twintig minuten. Vorig jaar waren bezoekers 
erg positief over deze activiteit!´́

6 april | 13.30-15.45 uur | Voorlezen speciaal 
voor kinderen met autisme in Bibliotheek 
Scherpenzeel  
14.30-15.00 uur kinderen van 5 tot en met 8 jaar
15.15-15.45 uur kinderen van 9 tot en met 12 
jaar 

6 april | 16:00 - 17:00 uur | Jongeren van 12 
t/m 16 jaar thema activiteit ‘Heb jij autis-
me? Hoe handig is dat!’ in Bibliotheek 
Scherpenzeel 

6 april  | 16:00 - 17:00 | Sport inloop/open les 
(Atletiek, korfbal, turnen, hockey, judo en 
voetbal) in Sportzaal aan de Groenendaal in 
Ede 

6 april | 19.00-20.00 uur | Zwemmen speciaal 
voor personen met autisme (13 jaar en 
ouder) in zwembad de Heuvelrand in 
Voorthuizen

6 april | 19:30 - 22:00 | Filmvertoning ‘De 
Gek Op De Heuvel’ bij  De Breehoek in 
Scherpenzeel
7 april | 16:00-17:00 | Sport inloop/open les 
(Atletiek, korfbal, turnen, hockey, judo en 
voetbal) Sportzaal aan de Groenendaal Ede

7 april | 18.15-19.30 uur | Zwemmen speciaal 
voor kinderen met autisme (tot en met 12 
jaar) in zwembad de Heuvelrand in Voorthui-
zen

7 april | 19.30-22.20 uur | Lezing ‘Autisme: 
een extra uitdaging om te participeren’ door 
Gijs Horvers 
,,Gijs Horvers, gastdocent en spreker, heeft zelf 
autisme en doet als ervaringsdeskundige zijn 
verhaal tijdens deze lezing. Daarnaast is ook een 
panel aanwezig met mensen uit het bedrijfsleven. 
Zij vertellen over hun ervaringen met mensen 
met autisme. Een interessante avond, met name 
voor organisaties en bedrijven; zij krijgen een 
goede indruk van werknemers met autisme. De 
lezing vindt plaats in Kasteel de Schaffelaar.́ ´

8 april | 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur | 
Filmvertoning ‘X + Y’ 
,,Bij stichting De Rozelaar wordt vrijdag 

tweemaal een film vertoond. Deze film, 
genaamd X + Y, gaat over een licht autistische 
tiener die zich, na de dood van zijn vader, terug 
trekt in zijn eigen wereldje. Iedereen houdt hij 
op afstand, wiskunde is het enige wat hij 
begrijpt. Als dit talent wordt ontdekt mag hij 
naar de Internationale Wiskunde Olympiade. 
Een bijzondere film. Na afloop is er gelegenheid 
om na te praten.́ ´

9 april 10.30-12.00 uur | Be Active ‘Sport en 
(boerderij)spel’ kinderen van 6 tot en met 
15 jaar 
,,In samenwerking met Be Active organiseren 
we bij zorgboerderij ‘t Paradijs allerlei 
sportactiviteiten en boerderijspellen voor 
kinderen met én zonder autisme.́ ´ 

Naast bovenstaande activiteiten zijn Kasteel de 
Schaffelaar en Huis Scherpenzeel de hele week 
blauw verlicht. 

Met uitzondering van ‘De Blauwe Plons’ kan 
men zich aanmelden voor alle bovenstaande 
lezingen en/of activiteiten. Dit via de website 
www.autismeweekbarneveld.nl. Hier is tevens 
meer informatie over de Barneveldse Autisme-
week te vinden. 


