Agenda STIP Almere
ma 24
13.30 – 16.30

dec Kerstinloop met chocomelk en
lekkers

wo 5 en 19
13.00 – 15.00

dec Lotgenotengroep Gedeelde
Kwetsbaarheid
vooraf aanmelden

wo 12
17.00 – 19.00

dec Eetcafé
Aanmelden kan tot de dag
vóór het eetcafé

vr 14
10.00 – 12.30

dec gedichtenworkshop
vooraf aanmelden

vr 21
19.30–21.30

dec Lotgenotengroep Depressie
vooraf aanmelden

ma 3, 10, 17, 24
10.00 – 11.30

dec Vrouwenochtend
aanmelden niet nodig

di 4, 11, 18,
10.00 – 11.30

dec Nederlandse taalles
Conversatie, aanmelden niet
nodig

vr 7, 14, 21, 28
13.30-15.30

dec Creatief Ontwikkelen
aanmelden niet nodig

Inloop in Almere
In december gaat de inloop in de meeste gevallen
gewoon door. De beide kerstdagen zijn wij gesloten en
ook op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.
Dinsdag 4 december is de inloop aangepast naar een
gezellige middag met eigen gebakken pepernoten.
Maandag 24 december is er een warme kerstinloop
waar bezoekers en medewerkers elkaar kunnen
ontmoeten.
Donderdag 27 en vrijdag 28 december is er ook
gewoon inloop. Alle activiteiten gaan ook zoveel
mogelijk door. Wij hopen u dus deze maand ook te
ontmoeten.
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Deze agenda is per maand zo actueel als een agenda van het steunpunt
kan zijn. Het STIP is niet aanbodgericht, maar richt zich op de vraag en
behoefte vanuit de doelgroep. Het kan dus zijn dat er activiteiten wijzigen,
afvallen of bijkomen. Voor actuele informatie kan je terecht op de website en
houd de aankondigingen in de gaten op de vestiging.
Steun- en Informatiepunt GGz Almere
Lekstraat 2 (de Draaikolk)
1316 EM Almere
036 - 53 33 572
Steun- en Informatiepunt GGz Lelystad
Neringweg 221-229 (de Waterspiegel)
8224 KB Lelystad
06-57903833
Steun- en Informatiepunt GGz Lelystad
Voorstraat 313 (de Waterbever)
8226 KB Lelystad
06-57903833

Let op!
I.v.m. de feestdagen zijn wij gesloten op 25, 26 en
31 december 2018 en 1 januari 2019. Op 2 januari
bent u welkom om elkaar een mooi 2019 te wensen.
December
December is een maand waarin veel mensen samen met
hun dierbaren de huislijke warme bij elkaar zoeken en
samen eten en drinken, vaak in overvloede. Maar laten wij
ook de mensen die zich juist deze maand extra eenzaam
voelen en niet kunnen wachten tot die zogenaamd gezellige
feestdagen voorbij zijn niet vergeten. Heb oog voor elkaar.

Creatief ontwikkelen
Elke vrijdagmiddag van 13.30 -15.30 uur is er een
creatieve middag bij STIP in Almere. Onder begeleiding
van Caroline kunnen de deelnemers schilderen,
tekenen, kleien, collage maken enz. Maar ook zin heeft
om te komen en een brei- of haakwerkje mee wilt nemen
bent u van harte welkom. Het gaat er om dat het een
middag is waarop u zichzelf als deelnemer creatief kunt
ontwikkelen, contacten met andere deelnemers en
gewoon een gezellige middag heeft.
De door u gemaakte kunstwerken kunnen door u mee
naar huis worden genomen en wie weet bent u er zo
tevreden mee dat u ze in de toekomst tentoon wilt
stellen. Tijdens deze middag wordt er koffie en thee
geschonken.
Voor meer info of om je aan te melden voor een
activiteit bel je STIP Almere op 036-5333572, STIP
Lelystad op 06-57903833 of mail je: almere@stipflevoland.nl. De inloop in Almere is open van ma t/m
vr 13.30-16.30 uur en Lelystad op di en do van 13.0016.00 uur. Evt. ook op afspraak.

Agenda STIP Lelystad.
-

Op donderdag 20 december is er geen inloop in de
Waterbever aan de Voorstraat te Lelystad.
Waterspiegel, Neringweg 221 – 229
di 4, 11, 18
13.00 - 16.00

dec Inloop
indicatie is niet nodig

Waterbever, Voorstraat 313
do 6, 13, 27
13.00 - 16.00

dec Inloop
indicatie is niet nodig

