
Maart 2023 

• Start woensdag 1 maart 2023 van 9u00 tot 11u30 (5 sessies): Basiscursus autisme voor 

(groot)ouders van kinderen en jongeren van 7-17 jaar met (een vermoeden van) ASS door 

Autinoom  

• Start donderdag 2 maart 2023 van 19u30 tot 22u00 (3 sessies): Oudercursus autisme voor 

ouders van kinderen tot 14 jaar door LSA 

• Start maandag 6 maart 2023 van 19u00 tot 21u30 (6 sessies): Oudercursus autisme voor 

ouders van kinderen vanaf 14 jaar door LSA 

• Donderdag 9 maart 2023 van 19u30 tot 21u00: Online – Zelfstandig wonen met autisme door 

VVA 

• Donderdag 9 maart 2023 van 19u00 tot 22u00: Infohuis Autisme Hasselt door VVA 

• Zaterdag 11 maart 2023 van 10u00 tot 16u00: Workshop – Kruip in de huid van iemand met 

autisme door Het Lampje 

• Maandag 13 maart 2023 van 10u00 tot 13u00: Vorming – Autisme begrijpen voor 

grootouders door Atlass 

• Maandag 13 maart 2023 van 19u30 tot 21u00: Online – Leven met autisme: tips & tricks door 

VVA 

• Donderdag 16 maart 2023 van 19u30 tot 21u30: Online lezing – Het voorspellende brein en 

autisme door Sterkmakers in autisme 

• Vrijdag 17 maart 2023 van 9u00 tot 12u00: Online – Inleefsessie autisme door VVA 

• Start dinsdag 21 maart 2023 van 19u00 tot 21u00 (6 sessies): Online – Basiscursus door VVA 

• Woensdag 22 maart 2023 van 19u30 tot 21u00: Online – Ouder van een kind met autisme 

door VVA 

• Maandag 27 maart 2023 van 20u00 tot 22u00: Online – Autisme en vrije tijd door VVA 

• Dinsdag 28 maart 2023 van 19u00 tot 22u00: Lezing – Autisme glASShelder uitgelegd door 

Assodem 

• Donderdag 30 maart 2023 van 19u30 tot 21u30: Babbelbox (thema wordt later bekend 

gemaakt) door LSA 
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