Hoe kom je bij W,AVE?
Met de fiets of auto:

SOOS VOOR VOLWASSENEN MET ASS

Met de bus
Het Philipshuis is te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf station
Eindhoven met bus 405 (Achtse Barrier), stap uit bij de halte Roelantlaan [1].
Als je vanaf de Roelantlaan richting de sauna loopt, ben je al in de Fakkellaan.
Terug vanaf de halte Roelantlaan bus 405

W,AVE staat voor “Wij, Autisten vrijetijdsgroep Eindhoven” en is opgericht om
volwassenen met een autisme-spectrumstoornis te helpen met het invullen van hun
vrije tijd. Daarom worden tweemaal per
maand, op zondagavond, soosavonden
georganiseerd.

Wie zijn onze leden?
Onze leden zijn volwassenen met een autismespectrum-stoornis, die op zoek zijn naar
gezelligheid en contact met anderen. Wil je
graag gezellige avonden hebben met andere
jongeren en jong volwassenen met een vorm
van autisme, en ben je ouder dan 16 jaar? …..
dan ben je van harte welkom bij W,AVE.
SOOS VOOR V0LWASSENEN MET ASS

Bezoek ook eens onze website:

WWW.WAVESOOS.NL
Versie: 2018

Wat doen wij?

Informatie of aanmelden bij W,AVE?

We organiseren steeds wisselende activiteiten. Wat regelmatig terugkomt is
een Bingo, het Sinterklaasspel, kookavond en een afsluitende Barbecue op het
einde van het seizoen. Maar er zijn ook filmavonden, een EHBO instructie of
een avond over brandpreventie. We gaan wel eens midgetgolven, bowlen, een
GPS wandeling maken, of een museum bezoeken, er is veel mogelijk.

Bel of mail voor algemene informatie naar de secretaris van W,AVE:
tel nr. (040) 8426076, e-mail : info@wavesoos.nl

Er worden interessante lezingen gehouden over verschillende onderwerpen.
In de zomervakantie wordt er een dagje uit georganiseerd voor de deelnemers
die dit leuk vinden.

Na contact met de begeleiding wordt met je afgesproken wanneer je naar een
W,AVE-avond kunt komen.

Er zijn creatieve avonden of spelavonden maar het is ook mogelijk om een
eigen idee met de begeleiders te bespreken. Dan wordt een avond gepland
waarop jouw wens wordt uitgevoerd.

Waar wordt de W,AVE gehouden?

[ foto’s]

Mail voor aanmelding of informatie voor de deelnemers naar de begeleiding
van W,AVE : e-mail : aanmelden@wavesoos.nl

De W,AVE-avonden worden gehouden in het;
Dr. Ir. F.J. Phillipshuis,
Fakkellaan 1
5624 AE Eindhoven
telnr. (040) 2431742.

Wanneer zijn de W,AVE avonden?
De W,AVE-avonden worden tweemaal per maand op
zondagavond, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden.
Je krijgt, via de e-mail een programma-overzicht voor de komende avonden.
Zo weet je welke activiteiten op een avond zijn gepland. Het programma staat
ook op onze site; www.wavesoos.nl

Wat zijn de kosten?
Het lidmaatschap van W,AVE kost € 10,- per jaar.
Daarnaast betaal je per avond een bedrag van € 2,50.
Van dit geld worden de zaalhuur, materialen, entree, koffie, thee en
versnaperingen betaald.
Drankjes voor een gereduceerde prijs en koffie en thee zijn gratis.
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