
 

  
 

 

 

Activiteiten NVA-huis Noord-Holland Noord 

INLOOP (iedere maandag behalve de 1e maandag van de maand): 
Tussen 13.00 en 15.00 uur zit ons team klaar voor het beantwoorden van vragen. Op de 

3e maandag van de maand is er ook een professional van InsideAut en op de 4e maandag 

van de maand een professional van Voorzet. Aanmelden is niet nodig.  

KOFFIEOCHTEND 6 oktober 2021 (eerste woensdag van de maand): 
Tussen 10.00 en 12.00 uur is het NVA-huis ingericht voor een ontmoeting tussen ouders 

van kinderen met autisme. Onder het genot van een kop koffie of thee bespreken we 

thema’s die ingebracht worden door de bezoekers. 

PARTNERCONTACTGROEP 14 oktober 2021 (donderdagavond): 
Om de 4 tot 6 weken op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur organiseren we een 

contactgroep voor partners van mensen met autisme. Dit betreft een besloten 

doorlopende groep van maximaal 7 deelnemers. Voor deelname aan deze groep is 

vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via nvahuis.nhn@autisme.nl. 

55+ GROEP 15 oktober 2021 (derde vrijdag van de maand): 
Tussen 14.00 en 16.00 uur is het NVA-huis ingericht voor een themagroep met 

ontmoeting voor ouderen met autisme. Voor deelname aan deze groep is aanmelden 

vooraf noodzakelijk. Dit kan via nvahuis.nhn@autisme.nl. 

Themabijeenkomst ‘Autisme in de Partnerrelatie’ 20 oktober 2021 
NVA Alkmaar organiseert deze avond een themabijeenkomst over autisme in de 

partnerrelatie met spreker Peter van Dijk. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal tot 

circa 21.15 uur duren. De exacte locatie (in Alkmaar) volgt op een later moment. 

Aanmelden is al noodzakelijk en kan via nva.alkmaar@autisme.nl 

SPELLENMIDDAG 23 oktober 2021 (vierde zaterdag van de maand): 
Tussen 13.00 en 15.00 uur organiseren wij voor jongeren met autisme en een normale 

tot hoge begaafdheid een spellenmiddag in het NVA-huis. Aanmelden kan via 

nvahuis.nhn@autisme.nl, maar is niet noodzakelijk. 
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