
 

UITNODIGING 

sASSkia & midASS vieren hun 10de verjaardag! 

                    Op donderdag 14 maart 2019 organiseert Autismeplus in Antwerpen inleefsessies van  

                   sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme.  

 

Waarom vult midASS telkens opnieuw zijn broekzakken met stenen? 
Hoe komt het dat sASSkia het gevoel heeft dat ze zweeft als ze stapt of in haar bed ligt? 
Waarom eet midASS de wrangste zuurtjes zonder verpinken en welk gevaren houdt deze 
laaggevoeligheid in?  
 
 

Waarom helpt een verzwaarde pen of polsband midASS bij het schrijven? 
Hoe zorg je optimaal voor voorspelbaarheid, rust en veiligheid? 
Wat kan je doen met de verborgen regels in de sociale omgang?   
Wat zijn de positieve effecten van diepe druk en met welke eenvoudige materialen realiseer je dit? 

 
Bij sASSkia & midASS ervaar je de kwetsbaarheden en sterktes van mensen met autisme en een andere 
zintuiglijke prikkelverwerking.  Het geheel van opstellingen met concreet materiaal, klank, licht en beeld bezorgt 
je een beklijvende ervaring. Neem deel aan één van de inleefsessies van dit interactief, veelzijdig en inspirerend 
belevingsparcours, uniek in Vlaanderen en Nederland!  
 

Naast ruime aandacht voor autisme focussen we op hoog- en laaggevoeligheid van de externe en interne 
zintuigen, vaak erg bepalend voor het dagelijks leven van mensen met autisme, echter voor heel wat 
hulpverleners, onderwijsmensen en ouders nog vrij onbekend terrein.  
 

Je krijgt zowel voor autisme als voor een andere zintuiglijke prikkelverwerking concrete oplossingen alsook een 
uitgebreid aanbod van materiaal aangereikt waarmee je adequaat kan afstemmen op de persoon en de 
omgeving.   
 

Tevens kan je er dvd’s over autisme bekijken, individuele ervaringsopdrachten uitvoeren en bladeren in een 80-tal 
boeken.  
 
sASSkia & midASS richt zich naar iedereen die leeft en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.  
 

Heb je interesse maar past deze datum je niet? Je kan sASSkia & midASS ook in je eigen organisatie opstellen. Of wil je 
je profileren als een organisatie die investeert in kwaliteitsvolle zorg en vorming? Kijk dan even op 
www.autismeplus.be/visite. 
 

 

Praktische Informatie over inleefsessies sASSkia & midASS 

Datum: Donderdag 14 maart 2019 
 

Locatie: Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111 2000 Antwerpen 
               Je kan er ook iets drinken of eten in de brasserie van De Stroming (of in één van de horecazaken in de Nationalestraat).  
 

  Inleefsessies tussen 9.00 uur en 21.00 uur. De bezoektijd bedraagt om en bij de 2 uur, maar je blijft zolang je wenst.   
Instapmomenten worden op volgende tijdstippen voorzien: 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 13.15 uur, 14.15 uur, 15.15 uur, 16.15 
uur, 17.15 uur, 18 uur en 19 uur.  
Gelieve in de reservatiemail het instapmoment naar voorkeur te vermelden. Voor vroege inschrijvers is dit uur gegarandeerd. 
Indien volzet, worden alternatieve instapmomenten voorgesteld. 
 

Inschrijving: inschrijven is verplicht en kan via info@autismeplus.be of telefonisch op +32 (0) 476 88 67 39                  
Betaling: de dag zelf of vooraf via rekening Autismeplus IBAN BE 37 7805 9367 0628 BIC GKCCBEBB met vermelding  
voornaam, naam (organisatie) + Antwerpen. Facturatie is mogelijk. 

http://www.autismeplus.be/visite
mailto:info@autismeplus.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://st3.depositphotos.com/6760872/14598/v/1600/depositphotos_145983035-stockillustratie-platte-klokpictogram-op-grijze-achtergrond.jpg&imgrefurl=https://nl.depositphotos.com/145983035/stockillustratie-platte-klokpictogram-op-grijze-achtergrond.html&docid=fFg0GRYuSlAVPM&tbnid=CZesYJunK3EUIM:&vet=10ahUKEwjkj5yO4dHfAhVBIlAKHaJbC3QQMwhsKCIwIg..i&w=963&h=1024&itg=1&bih=666&biw=1518&q=pictogram  klok grijze achtergrond&ved=0ahUKEwjkj5yO4dHfAhVBIlAKHaJbC3QQMwhsKCIwIg&iact=mrc&uact=8


 
 
 
 
 
 
Toegangsprijs:  

• voor professionelen: 12 euro per persoon  

Bij gelijktijdige inschrijving van 4 personen of meer per organisatie bedraagt het inschrijvingsgeld 10 euro per persoon.    

• voor (groot-) ouders: 7 euro per persoon / 12 euro per koppel   

• voor studenten en stagiaires in het werkveld: 3 euro per persoon 

 

Bewijs van deelname wordt op vraag ter plekke meegegeven.                

     Je kan je weg (trein, bus, tram, metro) uitstippelen op www.delijn.be/nl/routeplanner en 
www.slimnaarantwerpen.be of via de apps.  
Als je met de trein komt, stap je best af in Antwerpen Centraal. Je wandelt ongeveer 25 minuten naar De Stroming.  
Vanuit het centraal station kan je ook de metro nemen. Je gaat naar het metrostation Diamant en neemt tramlijn 9 of 15 richting 
Linkeroever. Afstappen doe je in het metrostation Groenplaats.  
Van hieruit wandel je ongeveer 10 minuten naar De Stroming. Je kan ook op de Groenplaats bovengronds tram 4 richting 
Hoboken nemen en afstappen aan halte Sint-Andries in de Nationalestraat.  

Voor sommige mensen kan De Waterbus een mooi alternatief zijn. Meer info op www.dewaterbus.be.  

 Kom je met de auto?   
Vanuit Gent: Kort na de Kennedytunnel afrit Antwerpen Centrum nemen. Zie verder Vervolg. 
Vanuit Nederland, Hasselt en Brussel: Op de ring rond Antwerpen richting Gent afrit Antwerpen Centrum nemen. Zie verder 
Vervolg. 
 

Vervolg 
Antwerpen Centrum volgen en na de Bolivartunnel aan de eerste verkeerslichten linksaf, de Graaf van Hoornestraat  
inrijden. Op het einde van de Graaf van Hoornestraat draai je lichtjes rechtsaf de Leopold de Waelplaats op en volg je 
 deze 210 meter. Dan houdt je rechts aan naar de Volkstraat en volg je deze 300 meter. Rechtdoor rij je de  
Nationalestraat in. Het Vergadercentrum De Stroming ligt aan je rechterzijde.  
 

 De Stroming heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. De toegang tot de parking van De Stroming ligt links van apotheek 
De Lindeboom. Mocht er geen plaats zijn, op het einde van de Nationalestraat is er een  
ondergrondse betaalparking op de Groenplaats. Er is ook een ongelimiteerde gratis parking op de Waalse en Vlaamse kaai, 
gelegen op 10 à 15 minuten van het Vergadercentrum De Stroming.  
 

http://www.delijn.be/nl/routeplanner
http://www.slimnaarantwerpen.be/
http://www.dewaterbus.be/
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://media.istockphoto.com/vectors/train-underground-icon-isolated-on-white-background-vector-id667410148&imgrefurl=https://www.istockphoto.com/be/nl/vector/trein-ondergrondse-pictogram-ge%C3%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-gm667410148-122139041&docid=G6VLr2b0_gTJ-M&tbnid=4drTUV9JeKEUYM:&vet=10ahUKEwjvp8mC3dHfAhXJYlAKHbk7BGEQMwiaAShQMFA..i&w=1024&h=1024&itg=1&bih=666&biw=1518&q=pictogram  trein&ved=0ahUKEwjvp8mC3dHfAhXJYlAKHbk7BGEQMwiaAShQMFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/burntime555/burntime5551503/burntime555150300143/38527984-voetganger-platte-web-pictogram-teken-of-knop-ge%C3%AFsoleerd-op-een-grijze-achtergrond-verzameling-moderne.jpg&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_38527984_voetganger-platte-web-pictogram-teken-of-knop-ge%C3%AFsoleerd-op-een-grijze-achtergrond-verzameling-moderne.html&docid=v-NU_Oy7c5h1PM&tbnid=OVTbqmavpOghuM:&vet=10ahUKEwiwofzA29HfAhXEEVAKHSLdDZQQMwhkKBowGg..i&w=1300&h=1300&bih=666&biw=1518&q=pictogram  voetganger&ved=0ahUKEwiwofzA29HfAhXEEVAKHSLdDZQQMwhkKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://cdn.vdab.be/vindeenjob/templates/bedrijven/1920/mobileLogo.jpg&imgrefurl=https://www.vdab.be/vindeenjob/bedrijven/1920/de-waterbus&docid=sCTgQr4dfGaTHM&tbnid=n0UOBEUrAM7VpM:&vet=10ahUKEwixh5LdztnfAhXDZlAKHeclC0cQMwhhKBcwFw..i&w=280&h=160&bih=666&biw=1518&q=logo waterbus&ved=0ahUKEwixh5LdztnfAhXDZlAKHeclC0cQMwhhKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0diby9nfAhWLKlAKHW8vDzgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisspng.com/png-car-park-logo-computer-icons-symbol-car-parking-1332592/&psig=AOvVaw10SXEz2S-4m_7JQh_8nblH&ust=1546877144120112

