
Autisme praatgroepen 

Zondags praatcafé 

 Caleidoscoop & PAS(S)Mol organiseren maandelijks op de eerste zondag van de maand een 
ontmoetingsmoment voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met (een vermoeden van) 
autisme en de mensen uit hun omgeving. Het is de bedoeling dat je in een ontspannen 
autivriendelijke omgeving mensen kunt ontmoeten om samen iets te drinken of, als het klikt, samen 
buiten het praatcafé andere activiteiten te organiseren. Het hoofddoel is aangename 
vrijetijdsbesteding bevorderen. Niets moet, bijna alles kan. We respecteren mekaar, je bent welkom 
met je hoofdtelefoon, je zonnebril of wat je ook maar nodig hebt om ontspannen te zijn. Je mag 
stimmen als je wil. Een plaats waar een gesprek over koetjes en kalfjes meer dan waarschijnlijk over 
veehouderij gaat. 
 
Tijdstip:  Elke eerste zondag van de maand van 13:30u tot 17:00u. 
Locatie:  Het oud gemeentehuis van Balen Vaartstraat 29, 2490 Balen, De ingang is langs de 
rechterkant van het gebouw. Ga de trap op naar het eerste verdiep (er is ook een lift). 
400m van het station Balen. 
Parking 1: aan CC De kruierie Berg 113, 2490 Balen aan de overweg. 
Parking 2: Boudewijnlaan 3, 2490 Balen (met oplaad station). 
Parking 3: Markt Balen. 
 
Praatgroep op vrijdag: 

PASS Mol is een groep van volwassenen met (of een vermoeden van) autisme met een normale of 
hoge begaafdheid die maandelijks op de derde vrijdag van de maand samenkomt voor een 
praatavond. We praten over allerlei onderwerpen naargelang de interesse van de aanwezigen. Je kan 
er met deelgenoten praten over je vragen, twijfels en ervaringen in verband met autisme of gewoon 
een gezellige tijd samen doorbrengen. Wij zijn echter geen professionele therapeuten en hebben dus 
ook niet overal een antwoord op. 
 
Tijdstip:  Elke derde vrijdag  van de maand van 19:00u tot 21:15u. 
Locatie:  Diensten centrum Ten Hove, Jakob Smitslaan 28A, Mol.(51.1872269028227, 
5.109399387058587), 700m van het station Mol. 
Parking via Jakob Smits laan. Volg de wegwijzers naar Ten Hove. Ga de hoofdingang van de RVT 
binnen. Na de schuifdeur kom je aan de balie. Ga rechts, onder het bordje polyvalente zalen, de gang 
in. 
Heb je vragen over PASS Mol dan kan je mailen naar passmol@posteo.de 

Wil je meer weten over autisme activiteiten in Balen en omstreken neem dan een kijkje op de 

website van Caleidoscoop of mail naar  caleidoscoop@posteo.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Caleidoscoop             PAS(S) Mol 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FStimmen&data=04%7C01%7Ckris.ooms%40lidwina.eu%7C7652c8eba0e54f349e7e08d9d72628be%7C1494a36192294c1baef41ca8fd4fb5a6%7C0%7C1%7C637777381167306682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6MnpaUwtKYkzK4MWmlim%2BXsT%2FA0JojMFr8yOX7cgU74%3D&reserved=0
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Ontmoetingsavond (groot)ouders van 
kinderen met ASS 

Wat: 

De ontmoetingsavond geeft u de gelegenheid om met (groot)ouders die soortgelijke ervaringen 

hebben te praten, tips uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. 

 

De avond wordt begeleid  door Marie Boven. Marie is maatschappelijk  werker van opleiding en is 

sinds enkele jaren bezig met mindfulness. Ze werkt als vrijwillige ervaringsdeskundige in een 

psychologische groepspraktijk bij de begeleiding van ouders van kinderen met autisme. 

Ze steunt ouders in hun zoektocht naar een manier om zelf het hoofd boven water kunnen houden. 

 

Marie weet als ervaringsdeskundige hoe het is om autisme te hebben en ouder te zijn van kinderen 

met autisme. De kunst om als ouder van kinderen met autisme, aan het einde van de dag energie 

over te houden, om er zelf te blijven staan, staat centraal in haar aanpak. Ze stelt heel duidelijk dat 

de zorg, de aandacht, de noden maar vooral de onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen niet ten 

koste hoeft te gaan van onszelf als ouder. 

Waar: 

Miloheem, Milostraat 13, 2400 Mol (behalve in juli, dan is het in Ten Hove) 

Er is voldoende parking voor het gebouw. We zitten in vergaderzaal 5 op het eerste verdiep. De trap 

is achter de deur aan de linker kant net na de café, tegenover de toiletten.  

(De zaal is gratis op voorwaarden dat we drank afnemen van de café. Individueel afrekenen aan de 

toog na de afloop a.u.b.) 

Wanneer: 

Elke vierde vrijdag van de maand om 19:00u – 21:15u 

Contactinformatie: 

Voor meer informatie kan u mailen naar caleidoscoop@posteo.de of naar de website surfen via de 

QR code.  
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