
Ervaringsgroepen – Thema Autisme 
 
Er zijn een aantal groepen die actief zijn rond het thema autisme. Steeds voor een andere specifieke 
doelgroep. 
 
Groep voor ouders van kinderen met autisme in de leeftijd van 6 – 14 jaar. Deze groep komt in Best 
bij elkaar, 1x per 6 weken.  
 
Groep voor ouders van jongeren met autisme in de leeftijd vanaf 15 jaar. Deze groep komt in Best 
bij elkaar, 1x per 6 weken.  
 
Groep voor partners van mensen met autisme. Deze groep komt in Best bij elkaar, 1x per 6 weken.  
 
Wil je meer informatie of aanmelden voor een van deze groepen neem dan contact op met Esther 
Oomen: info@lekkerinjevelmetautisme.nl 
 
 
Autioir –  1e donderdag van de maand bij WIJzer aan de Oude Grintweg 3b in Oirschot. 
 
De oorsprong van de naam van deze bijeenkomst is een samenvoeging van de woorden autisme en 
Oirschot, autioir dus. Dit wil niet zeggen dat alleen mensen met autisme welkom zijn.  
De inloop is bedoeld voor iedereen waarbij het ontmoeten niet altijd vanzelf gaat en die het leuk 
vinden om andere mensen uit de gemeente Oirschot te leren kennen, herkenning te zoeken, gezellig 
te kletsen over allerlei dingen, hun ei kwijt willen of er gewoon bij willen zitten om te luisteren. Niets 
moet, (bijna) alles mag.  
Je hoeft je niet van te voren aan te melden en meedoen is vrijblijvend. Wil je maar 15 minuten 
komen? Geen probleem. We vinden het leuk om je te ontmoeten! 
 
Deelnemen 
Aanmelden is niet nodig, meedoen is vrijblijvend. Kom je maar een kwartiertje, geen probleem.  
 
Kosten 
Er zijn geen kosten bij deelname. Wel zijn eventuele consumpties voor eigen rekening.  
 
Meer informatie 
De avond wordt begeleid door Tiny van de Ven, dorpsondersteuner van WIJzer en Elize Harmelink, 
cliëntondersteuner van MEE. Neem contact met een van hen op als je meer informatie wilt. 
Tiny: 06-34165108 
Elize: 06-43366642 
Mailen kan ook: e.harmelink@meedemeentgroep.nl 
 


