
 

 
 
 

Week van het Autisme 
CJG Scherpenzeel – 1 tot en met 18 april 2017 

 
In Nederland wordt rondom 2 april door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme-
Fonds sinds 2010 de Autismeweek georganiseerd. Deze week is bedoeld om Nederlanders meer be-
wust te maken het leven met autisme, vooroordelen weg te nemen en meer bekendheid te geven aan 
autisme. Verder zouden ze graag zien dat  mensen met autisme beter integreren in onze samenleving 
Autisme is een andere manier van prikkelverwerking en dat heb je levenslang. 
 
1 op de 165 mensen 
De Wereldgezondheidsorganisatie gaat er van uit dat één op de 165 mensen last heeft van een aan-
doening in het autistisch spectrum. Dit is niet bij al deze mensen gediagnosticeerd. Veel volwassenen 
komen er pas achter, wanneer één van hun kinderen een vorm van autisme blijkt te hebben.  
 
Activiteiten 
In Scherpenzeel zie ook www.cjg.scherpenzeel.nl en Barneveld zie www.autismeweekbarneveld.nl zijn 
in deze periode activiteiten voor kinderen en activiteiten om meer te weten te komen over autisme, 
over de beperkingen die dit geeft maar ook over de kansen die er liggen. 
 

Zaterdag 1 tot en met 8 april 2017 
Huize Scherpenzeel kleurt blauw 
Wat: Huize Scherpenzeel kleurt van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 april 2017 blauw, de 

kleur van de Week van het Autisme. 
 

 
 

Maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2017 
Autisme Tafel 
Wat: Het CJG Scherpenzeel (1e verdieping in Het Foort) heeft op 3, 4 en 5 april een autisme-

tafel staan. Belangstellenden kunnen hier terecht voor informatie of een gesprek over 
autisme. 

Wanneer: Maandag 3 april, dinsdagochtend 4 april en woensdag 5 april 
Locatie: CJG Scherpenzeel, Het Foort, Vijverlaan 4M, Scherpenzeel 
 

http://www.cjg.scherpenzeel.nl/
http://www.autismeweekbarneveld.nl/


 

Woensdag 5 april 2017 
ABC – Autisme Belevings Circuit en de Autisme Tafel 
Wat: Belangstellenden kunnen in het Autisme Belevings Circuit ervaren wat voor jongeren 

en ouderen betekent om autisme te hebben. 
Wanneer: Zes rondes van 9.00 tot 17.00 uur (let op: wees er snel bij, want er is nog 

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar) 
Locatie: CJG Scherpenzeel, Het Foort, Vijverlaan 4M, Scherpenzeel 
 

Woensdag 5 april 2017 
Proefgymles bij GV DOTO 
Wat: Kinderen met autisme van 4 tot en met 12 jaar kunnen op een laagdrempelige manier 

kennismaken met Gymnastiekvereniging DOTO. Alles mag en niets moet. We raden je 
aan om je gymspullen mee te nemen. Ouders mogen, als ze dat willen, bij de les blijven. 
De les wordt gegeven door Amy van Middendorp. 

Wanneer: 15.30-16.30 uur / Graag even aanmelden! 
Locatie: Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 57, Scherpenzeel 
 

Woensdag 12 april 2017 
Spel en voorlezen met handpoppen door Yentel Alberts-Zandbergen 
(voor kinderen van 4-9 jaar) 
Wat: Yentel Alberts-Zandbergen heeft instrumentjes bij zich die zachte 

geluiden maken waarmee mooie muziek is te maken. Ook stokjes 
om te voelen en met linten om te zwaaien. En ze gaat voorlezen 
met Pieter de handpop. En kijkt verder wat er mogelijk is. Ouders 
mogen blijven als ze dat willen.  

Wanneer: 14.00 tot 15.00 uur / Graag even aanmelden! 
Locatie: Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 57, Scherpenzeel 
 

Dinsdag 18 april 2017 
Film Daglicht 
Wat: De film “Daglicht” is een verfilming van het boek van Marion Pauw en belicht het leven 

van iemand met autisme. 
Wanneer: 19.30-22.00 uur 
Locatie: Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 57, Scherpenzeel 
 

 
Voor meer informatie over de bovenstaande activiteiten: kijk op www.cjg.scherpenzeel.nl. 

Aanmelden via het centrale mailadres: cjg@scherpenzeel.nl. 
 

 

Contactgegevens CJG Scherpenzeel 
Het CJG Scherpenzeel is hét adres voor iedereen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinson-
dersteuning. Het CJG Scherpenzeel is vrij toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing 
van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies. 
 Vijverlaan 4M, 3925 EM Scherpenzeel 
 033-2771331 
 www.cjg.scherpenzeel.nl 
 Inloopspreekuur elke donderdag van 13.30 tot 15.00 uur 

http://www.cjg.scherpenzeel.nl/
mailto:cjg@scherpenzeel.nl

