
autisme limburg
DE JEUGDVERENIGING

VOOR KINDEREN, JONGEREN 
& JONGVOLWASSENEN MET ASS

Een organisatie van Autisme Limburg vzw

BEGELEIDING 

Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde en ervaren begeleiders.
Nieuwe begeleiders zijn steeds welkom!

CONTACTGEGEVENS

Administratieve zetel Autisme Limburg vzw
Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk

CONTACT
Sue Taylor 
0489 07.11.84 

Nele Schroyen 
0492 22.84.93

MAIL 
spetters@autismelimburg.be info@autismelimburg.be

WEBSITE
www.autismelimburg.be

.



YX

VOOR WIE?
OkiDoki’s < kinderen van 6 tot en met 13 jaar met een (rand)normale begaafdheid

X’ers  < jongeren van 14 tot en met 18 jaar met een (rand)normale begaafdheid

Y’ers  < jongeren vanaf 14 jaar met nood aan extra ondersteuning en structuur

Plussers  < jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een (rand)normale begaafdheid

WAAR
Jeugdlokalen Spetters, Bakkerslaan 14, 3500 Hasselt (Runkst)

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Bus vanuit station Hasselt H7 (afstappen halte Runkst Heilig Kruis)

Sommige activiteiten kunnen op verplaatsing doorgaan

WANNEER
OkiDoki’s 
> 14u – 17u  
> 1x per maand op zaterdagnamiddag

X & Y’ers 
> 14u – 17u 
> 2-wekelijks op zaterdagnamiddag 

Plussers  
> 19u – 22u
> 2-wekelijks op zaterdagavond

KOSTPRIJS
OkiDoki’s 
> 5 euro per activiteit in het lokaal
> 10 euro voor een activiteit op verplaatsing

X & Y’ers 
> 50 euro per semester

Plussers 
> 20 euro per semester voor algemene kosten
> Per activiteit wordt een mogelijke kostprijs
 meegedeeld

Dag- of weekenduitstappen worden apart verrekend
Snoep/drank: €1 per consumptie

WAT
De SPETTERS is een jeugdvereniging voor kinderen en jongeren met ASS. 
We bieden een ontmoetingsplaats met een ruim aanbod aan toffe activiteiten 
op maat van de leeftijd en interesses van onze leden.

Voorbeelden van activiteiten zijn: Bakken, koken, buitenspelen, thema-
spelen, zwemmen, creatieve en muzikale workshops, bowlen, sport acti-
viteiten, cinema, pret park, jaarlijks weekend.

VOOR DE PLUSSERS is er de keuze tussen deelname aan een begeleide 
activiteit of de jeugdclub. In de jeugdclub kan je zelf je tijd invullen door 
een gezel  schaps spel te spelen, een stripverhaal of een te boek lezen, iets te 
drinken in onze bar, andere jongvolwassenen te ontmoeten,…

Ontdek al onze activiteiten op www.autismelimburg.be

VOORWAARDEN
 >   lid worden van Autisme Limburg vzw (15 euro per gezin per jaar)
 >   Diagnose ASS is vereist


