Agenda STIP Almere
wo 8 en 22
13.00 – 15.00

mei Lotgenotengroep Gedeelde
Kwetsbaarheid
vooraf aanmelden / intake

wo 8 en 22
17.00 – 19.00

mei Eetcafé
Aanmelden kan tot de dag
vóór het eetcafé

vr 10
10.00 – 17.00

mei Feest 10 jaar STIP
aanmelden niet nodig

vr 10

mei Spreekuur met wethouder
Jerzy Soetekouw
aanmelden niet nodig

Steun- en Informatiepunt GGz Almere
Lekstraat 2 (de Draaikolk)
1316 EM Almere
036 - 53 33 572

ma 20
13:00 – 14:00

mei Spreekuur met wijkteam
voorafgaand om 12 uur een
lunch

Steun- en Informatiepunt GGz Lelystad
Neringweg 221-229 (de Waterspiegel)
8224 KB Lelystad
06-57903833

vr 24
19.30–21.30

mei Lotgenotengroep Depressie
vooraf aanmelden

di 7, 14, 21, 28
10.00 – 11.30

mei Nederlandse taalles
Conversatie, aanmelden niet
nodig

vr 3, 17, 24, 31
13.30-15.30

mei Creatief Ontwikkelen
aanmelden niet nodig

15.00 – 16.30

STIP Agenda Jaargang 9, nummer 5, mei 2019
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 Lelystad
Voorstraat 313 (de Waterbever)
8226 KB Lelystad
06-57903833

Spreekuur met wethouder
Vrijdag 10 mei 2019 van 15.00 tot 16.30 uur houdt
wethouder Jerzy Soetekouw spreekuur bij STIP GGz in
de Draaikolk.

10 jaar STIP in Almere
Vrijdag 10 mei viert STIP feest! Het is dan 10 jaar
geleden dat het steunpunt in Buurthuis De Draaikolk
aan de Lekstraat 2 de deuren openden!
U bent van harte welkom dit feest met ons te vieren!!
Zie hieronder het programma van de dag:
10:00-10:30 uur: Inloop.
10:30-10:40 uur: Welkom door Ruud Schaap en Iris
Berfelo.
10:40-11:00 uur: Opening door Wethouder Jerzy
Soetekouw, aanbieding eerste
Exemplar jubileum uitgave
Gestippeld, STIP-Magazine.
11:00-11:15 uur: Introductie dialoogtafels van, door
en met ervaringsdeskundigen.
11:15
uur: Start dialoogtafels
Start workshops in diverse zalen
12:30-13:30 uur: Lunch in de hal.
13.30
uur: Vervolg workshops
14:30-16:30 uur: Theaterwerkplaats Smit : “Ik hoor
wat jij niet hoort.”. Voorstelling
over leven met stemmen in je
hoofd.

Wethouder Soetekouw wil graag met u in gesprek over uw
ideeën, wensen en vragen over zorg, ondersteuning,
schulden voorkomen en oplossen, werk en inkomen. Ook
als u gewoon eens met de wethouder wilt praten over uw
wijk bent u natuurlijk van harte welkom. U hoeft zich niet
van tevoren aan te melden.

Spreekuur met wijkteam
Maandag 20 mei 2019 van 13.00 – 14.00 uur kunt u in
gesprek met Brigitte De Bies, Beleidsadviseur Sociale
Wijkteams. De beleidsadviseur komt eenmaal per maand
naar het STIP in de Draaikolk om daar een spreekuur te
houden.
Brigitte De Bies gaat tijdens het spreekuur graag met u in
gesprek over de zaken die bij het wijkteam plaatsvinden, de
vragen die u heeft over het wijkteam, de bereikbaarheid, de
dingen die niet helemaal goed gaan en waar u vragen over
heeft enz.
Maandag 20 mei is er voorafgaand aan het spreekuur om
12.00 uur een lunch waar de bezoekers van dat spreekuur
aan deel kunnen nemen.

Agenda STIP Lelystad.

De hele dag is er een informatiemarkt en kunt u
meewerken aan een kunstwerk special voor het 10-jarig
bestaan van STIP

Waterspiegel, Neringweg 221 – 229

Zie https://www.clipggz.nl/stip_index.html
uitnodiging en het gehele programma.

di 7, 14, 21, 28
13.00 - 16.00

voor

de

mei Inloop
indicatie is niet nodig

Waterbever, Voorstraat 313
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.

do 2, 9, 16, 23, 30 mei Inloop
13.00 - 16.00
indicatie is niet nodig
do 2, 9, 16, 23, 30 mei STIP-STER, lotgenotengroep
13.00 - 16.00
bipolariteit
vooraf aanmelden / intake

