
 

 

 

Uitnodiging Informatieavond  
 

Waddinxveens Auticafé 
 

Maandag 03 juni van 19:00u - 21:00u 
Kerkweg-Oost 159 

 
Auticafé 
Voor en door mensen met autisme hun ouders, familie en vrienden. 
Er is geen diagnose nodig om deze avond te bezoeken. 
 
Het Auticafé staat voor uitgaan in een omgeving waar jij je thuis kunt voelen, anderen kunt 
ontmoeten en vrienden vinden. Dit voor de leeftijd vanaf 15 jaar tot senior.  
Ook informatie van sprekers over uiteenlopende onderwerpen die met autisme te maken hebben. 
Onze locatie is prikkelarm en laagdrempelig. 

 
In Het Bruisnest Waddinxveen starten wij met een Auticafé.  
Graag willen wij u uitnodigen voor de eerste informatieavond. Er zullen verschillende instanties met 
informatie en sprekers aanwezig zijn. Ook willen wij deze avond inventariseren waar behoefte aan is 
in Waddinxveen. Wij vragen jullie om mee te denken over de invulling van de terugkerende avonden. 
Iedereen, met of zonder autisme, met of zonder diagnose is welkom. De koffie en thee staat klaar 
vanaf 18.30u. 

 
Wat is er deze avond te doen: 

- Roelie Struijk van de Nederlandse vereniging van Autisme, komt voorlichting geven over 

autisme. 
- Ervaringsdeskundige Robin Toscani verteld zijn ervaring in het opzetten van het auticafé in 

Zuidplas. 
- Een deskundige van Kwintes is aanwezig om informatie te verstrekken. 
- Er is informatie over voorliggende voorzieningen beschikbaar. 
- Er worden verschillende filmpjes met informatie over autisme getoond. 

- We gaan verdere ideeën uitwisselen. 

 

Graag nodigen we u uit om deze avond te bezoeken! 
 

U kunt zich hiervoor opgeven per mail: waddinxveen@hetbruisnest.nl of via een telefoontje 
naar 0182-679733, maar binnenlopen op de avond zelf is ook prima. 

 
Vriendelijke groet, 
 
Team Auticafé Waddinxveen 
 

In Het Bruisnest komen elke dag mensen die willen ontdekken en leren wat zij nodig hebben op hun weg naar 

(betaald) werk. Sinds de oprichting in 2014 in Gouda en in 2018 in Waddinxveen is dit de plek waar mensen 

hun kwaliteiten leren ontdekken met als doel meedoen en meetellen in de samenleving. Voor meer informatie 

verwijs ik u naar onze website op www.hetbruisnest-waddinxveen.nl 
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