
 

 

  

 

Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied 

van autisme en wordt georganiseerd 

voor en door ouders 
  

 

Autismecafe Den Bosch 

18 april 2016 

 

Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze avond van het autismecafé 

073. Het thema van deze avond is: 

Mijn kind met autisme 

Als Janneke van Bockel te horen krijgt dat haar dochter Asperger heeft, is ze gek genoeg opgelucht. Nu weet ze eindelijk 

waarom haar kind niet volgens de boekjes opgroeit. Maar dan slaat de onzekerheid toe. Want hoe kan ze haar kind helpen? 

Wat vergt dat van haar gezin? En hoe maakt ze de buitenwereld duidelijk dat haar dochter weliswaar bijdehand en dominant is, 

maar zeker niet onopgevoed? 

Janneke gunt je een openhartige inkijk in haar gezin: de eerste verliefdheid, de moeizame overgang naar de middelbare school, 

het samen – met vallen en opstaan – leren omgaan met autisme.  

Hoe begeleid je als ouder een meer dan gemiddeld kwetsbare tiener wiens ontwikkeling niet altijd aansluit bij het tempo dat de 

buitenwereld verwacht? Hoe geef je je dochter beetje bij beetje meer zelfstandigheid in een voor haar zo onvoorspelbare 

wereld? En hoe bezorg je de buitenwereld de nodige ondertitels om haar gedrag en gevoelens beter te kunnen plaatsen? 

 

Deze avond zal Janneke haar ervaringen als moeder delen en ons meenemen in de tienerleeftijd van haar dochter. 

Janneke van Bockel is oudercoach, auteur van ‘IJskast moeder’ en het onlangs verschenen boek ‘Uitlegmoeder’ en tevens de 

directeur van Stichting Ovaal. 

 

Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Janneke in gesprek. 

Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. 

 

Locatie: Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282 te ‘s -Hertogenbosch  

(gratis parkeergelegenheid aanwezig) 

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur 

Toegang: Gratis, aanmelden is niet nodig 

 

Gespreksleader: Peter Gielissen  

Gast: Janneke van Bockel 

 

Oudervereniging Balans is aanwezig met een stand. 

Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073. Bij vragen kunt u contact opnemen via autismecafe073@outlook.com 

 

Autismecafé 073 autismecafe Den Bosch 

Het Autismecafé is een landelijk initiatief van Stichting Ovaal 

www.stichtingovaal.nl / www.autismecafe.nl / www.ouderspratenmee.nl 

 

Deze avond komt mede tot stand met subsidie van gem. Den Bosch en medewerking van 

Lunchcafé In de Roos 

 

 

deel  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

delen met vrienden  
 

 

    

 

 

Website Autismecafé.nl  
 

 

 

 

Autismecafe Den Bosch  
 

 

    

 

Het Autismecafé is een initiatief van Stichting Ovaal 

Antonlaan 578 | 3707 KD Zeist 

 

Je ontvangt deze mail omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor het Autismecafé.  

 

Uitschrijven | Verander je gegevens  
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