
 
 

Ontmoeting en gesprek voor mensen met Autisme 
en hun naasten in Zuid-Limburg 

 

 

 

Auticorner Brunssum 

 

 
 

Auticorner 

Vrije inloop voor mensen met autisme op vrijdag eens in 

de twee weken van 10.00 uur tot 13.00 uur. Ontspanning 

en ontmoeting staan centraal. Er zijn ervaringsdeskundige 

vrijwilligers aanwezig. Er is een aparte groep voor 

jongeren en voor vrouwen. 

 

 
Leger des Heils Treebeek 

 
GidB.auticorner@legerdesheils.nl 

 
06 – 40 59 45 76 

 

 

AIC 

Onderdeel van de NVA. Hier kun je terecht voor 

informatie. 

Inloopspreekuur elke derde donderdag van de maand 

van 19.00 uur tot 19.30 uur (voorafgaand aan 

Auti-Treff), uitgezonderd vakantieperioden. 

 

Via e-mail bereikbaar voor vragen. 

 

 
nva.aic.heerlen@gmail.com 

 
 

 

 

Auti-Treff 

Een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, 

ouders/naasten van hen en voor wie zich persoonlijk of 

professioneel betrokken voelt bij hen. Thema avond of 

gespreksavond 1x per maand op de derde donderdag van 

de maand van 19.30-21.30 uur. Locatie zie facebook 

pagina. 

 

 
Auti-Treff 

 
autitreff@gmail.com 

 
 

 

 

NVA 

Landelijke belangenorganisatie met een regionaal bestuur 

in Limburg. Op dit moment geen eigen groepen actief. 

 

 
www.autisme.nl 

 
www.autisme.nl/regio/limburg/nva-locaties-limburg 

 
nvaregiolimburg@gmail.com 
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Deze flyer is mede mogelijk gemaakt door         

 

 

Lotgenotengroep Autisme Limburg 

Lotgenotenavonden in Brunssum en Maastricht voor 

mensen met autisme. 1x per 4 weken wordt een thema 

besproken. Dit is met begeleiding van getrainde 

vrijwillige/ervaringsdeskundige gespreksleiders. 

1x per maand wordt een activiteit georganiseerd. 

 

 
www.lgal.nl 

 
info@lgal.nl 

 
06 – 48 36 89 55 

 

 

 

Stichting Ouders voor Ouders 

Stichting Ouders voor Ouders is een stichting voor en 

door ouders van een zorgenkind. Ontmoetingsplekken 

voor ouders, themabijeenkomsten, spreekuur op afspraak 

en trainingen op diverse locaties. 

 

 
www.stichtingoudersvoorouders.nl   

 
info@stichtingoudersvoorouders.nl 

 
06 – 55 39 77 82 

 
 

 

 

Mama Vita 

Stichting Mama Vita is een landelijk netwerk die moeders 

van kinderen met een vorm van autisme bij elkaar brengt. 

Bij Mama Vita Zuid-Limburg worden maandelijks leuke en 

leerzame bijeenkomsten georganiseerd. We organiseren 

thema-avonden, delen persoonlijke ervaringen en vinden 

steun bij elkaar door het bieden van een luisterend oor. 

 

       Mama Vita Zuid-Limburg 

       Zuidlimburg@mamavita.nl 

  

 

 

MEE Zuid-Limburg 

Gespreksgroepen voor mensen met autisme in Maastricht 

en Heerlen  1x per maand. 

Inloopgroep voor naasten in Beek  1x per maand op 

dinsdagochtend.  

Autisme Info Stein: Inloop voor mensen met autisme en 

naasten elke 3e dinsdagavond van de maand. 

Bij al deze activiteiten is een consulent van MEE 

aanwezig. 

 

 
www.meezuidlimburg.nl  

 
info@meezuidlimburg.nl 

 
088 - 010 22 22 
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