
Ontmoetingsplek voor 

volwassenen met autisme 

 

Vrije AutiBorrel 

Eindhoven 

 

 

Autisme 

Meer informatie of aanmelden? 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 

Kronehoefstraat 21-29 

5612 HK  Eindhoven 

T : 040 - 211 83 28 

E : eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 

Dependance Helmond e.o. 

Molenstraat 74 a 

5701 KH Helmond 

T : 0492 - 47 60 62 

E : helmond@zelfhulpnetwerk.nl 

Inloop Best e.o. 

Bestwijzer 

Nazarethstraat 173 

5683 AK  Best  

T : 06 - 195 193 21 

E : best@zelfhulpnetwerk.nl 

 

Bel, mail of loop even binnen op een  

van onze locaties. 

 
www.zelfhulpnetwerk.nl 

Deze borrel is vrij toegankelijk 

Acquisitie naar aanleiding van deze folder wordt  

niet op prijs gesteld. 



Afspraken 
 Er zijn geen verplichte activiteiten. 

 We hebben respect en begrip voor elkaar. 

 We communiceren open en eerlijk naar 
elkaar. 

 Iedereen mag zichzelf zijn met respect 
voor elkaars grenzen. Geef deze  
grenzen zelf aan. 

 Er zijn geen hulpverleners, wel  
coördinatoren. We geven deze borrel met 
zijn allen vorm.  

 Bezoekers hebben de mogelijkheid om  
activiteiten te organiseren, in overleg met 
de coördinatoren. Deze kunnen plaats  
vinden op de avonden zelf, of daarbuiten. 

Voor wie  
Voor volwassenen met een vorm van autisme 

die op een ongedwongen manier met andere 

mensen met autisme in contact willen komen. 

 

 

Over deze borrel  
Veel mensen met autisme vinden het moeilijk 

om met andere mensen in contact te komen  

terwijl ze dat wel graag zouden willen. Dit is de 

ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten 

waarmee je kunt delen wat jou bezig houdt.  

We komen samen in een café-setting waar  

ieder naar vrije keuze zijn eigen drankjes nuttigt 

en betaalt. 

 

Mocht je de groep mensen bij aankomst niet 

herkennen, vraag dan aan de medewerkers  

achter de bar naar de Vrije AutiBorrel.  

Zij weten ervan en sturen je door.   

 

Bijeenkomsten 
We komen iedere derde woensdagavond 

van de maand bij elkaar van 19.00 uur tot 

23.00 uur bij Brouwerij Het Veem,  

Torenallee 86, Eindhoven.  

Voel je welkom om een keer te komen  

kijken en van de sfeer te proeven! 

 

Voor meer informatie, onder andere een 

routebeschrijving, bezoek onze website 

www.vrijeautiborrel.nl of onze Facebook-

groep https://www.facebook.com/groups/

vrijeautiborrel. Voor overige vragen, mail 

naar info@vrijeautiborrel.nl.  
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