Agenda STIP Almere
wo 5 en 19
13.00 – 15.00

juni Lotgenotengroep Gedeelde
Kwetsbaarheid
vooraf aanmelden / intake

wo 19
17.00 – 19.00

juni Eetcafé
Aanmelden kan tot de dag
vóór het eetcafé

ma 17
13:00 – 14:00

juni Spreekuur met wijkteam
voorafgaand om 12 uur een
lunch

vr 21
19.30–21.30

juni Lotgenotengroep Depressie
vooraf aanmelden

di 4, 11, 18, 25
10.00 – 11.30

juni Nederlandse taalles
Conversatie, aanmelden niet
nodig

vr 7, 14, 21, 28
13.30-15.30

juni Creatief Ontwikkelen
aanmelden niet nodig

STIP Agenda Jaargang 9, nummer 6, juni 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 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

Spreekuur met wijkteam
In de afgelopen jaren was het bij STIP mogelijk met een
beleidsadviseur van de gemeente Almere in gesprek te
gaan tijdens een special daarvoor ingericht spreekuur.
Hier zijn veel vragen gesteld over de veranderingen
binnen de WMO, sinds 2015. Door internet
verschuivingen binnen de gemeente was dit een jaar
lang niet mogelijk maar op 20 mei 2019 is er weer een
eerste spreekuur met een beleidsadviseur van het
wijkteam geweest en zijn de eerste vragen gesteld.
Maandag 17 juni 2019 van 13.00 – 14.00 uur kunt u
weer
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.
U ben van harte welkom! Mocht u niet zelf kunnen
komen en toch een vraag hebben dan kunt u ons bellen
of mailen. Wij stellen dan de vraag voor u en zorgen dat
u antwoord krijgt.

Let op!
Zondag 9 en maandag 10 juni is het Pinksteren
daarom is het steunpunt maandag 10 juni gesloten.
Lotgenotengroep STIP-STER
In Lelystad is in maart de lotgenotengroep voor mensen die
bekend zijn met een bipolaire stoornis opgestart. De groep
bestond al enige jaren bij GGZ Centraal door veranderingen
in het beleid kon de groep daar niet voortbestaan. STIP
heeft de groep overgenomen en inmiddels draait deze al
enkele maanden.
In de groep wordt heel laagdrempelig over de dingen die
men bezig houdt gesproken maar ook worden er door de
deelnemers thema’s ingebracht.
De groep komt elke donderdag van 13.00 – 14.30 uur bij
elkaar in De Waterbever aan de Voorstraat 313 te Lelystad.
(schuin tegenover de Jumbo)
Het is een besloten groep maar er is nog plaats voor
nieuwe deelnemers. Als u informatie wilt hebben of deel wilt
nemen aan de groep, neemt u dan contact op met STIP via
almere@stip-flevoland.nl of 06-57903833. Voorafgaande
aan de deelname zal er dan eerst een intake gesprek met u
plaatsvinden.

Agenda STIP Lelystad.
Waterspiegel, Neringweg 221 – 229
di 4, 11, 18, 25
13.00 - 16.00

juni 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 6, 13, 20, 27
13.00 - 16.00

juni Inloop
indicatie is niet nodig

do 6, 13, 20, 27
13.00 - 14.30

juni STIP-STER, lotgenotengroep
bipolariteit
vooraf aanmelden / intake

