Inloop:
13.30-16.30u
maandag tot en met vrijdag
Lotgenotengroep
depressie:
do 13 en 27
Deelname na intake

12.30-14.00u
jan

Creatief ontwikkelen: 13.30-15.30u
vr 14, 21 en 28
jan
Herstelgroep:
vr 7 en 21
Deelname na intake

13.00-15.00u
jan

Blue Monday:
maandag 17

13.30-16.00u
jan

Voor afspraken maken is het
steunpunt bereikbaar via:
telefoon : 036-5333572
mail
: almere@stip-flevoland.nl

De lotgenotengroep depressie is do 13
januari 2022 in de Draaikolk en vanaf do
27 januari 2022 in de Danslaan.
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Digitale afspraak

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.

agenda Almere

Als je contact met het STIP wil voor
een gesprek maar er zijn
omstandigheden waardoor je de
deur niet uit durft of kunt. Bel of mail
dan voor het maken van een digitale
afspraak.

2021

Blue Monday
Maandag 17 januari 2022 is het blue
Monday, de meest depressieve dag
van het jaar.
Op onze nieuwe locatie gaan wij daar
op een positieve manier aandacht
aan besteden. Wij gaan inspirerende
teksten, spreuken delen en op een
creatieve manier vormgeven.

Steun- en Informatiepunt GGz Almere
Lekstraat 2 (de Draaikolk)
1316 EM Almere
036 - 53 33 572
website: www.clipggz.nl
M.i.v. 12 januari is het adres:
Danslaan 66
1326 PL Almere
036 – 53 33 572
website: www.clipggz.nl

Verhuizing STIP

Creatief ontwikkelen gaat niet door op
vr 7 januari 2022 en daarna in de
Danslaan.

Het Steun- en Informatiepunt in Almere gaat verhuizen naar een ruimere locatie.
Vanaf dinsdag 4 januari 2022 gaan we inpakken. De inloop is deze week gewoon
open, maar t/m maandag 10 januari 2022 wel in verhuissfeer.

De Herstelgroep is vr 7 januari 2022 in
de Draaikolk en daarna in de Danslaan.

Dinsdag 11 januari 2022 is de inloop gesloten omdat we dan gaan
verhuizen.
M.i.v. 12 januari 2022 is de inloop in Danswijk aan de Danslaan 66.

Facebook-accounts
Onze Facebook-accounts zijn:
CLIP GGZ
en
Crisiskaart Flevoland

Crisiskaart aanvragen:
Neem voor meer informatie contact op
met de coördinator: Mirjam Bloedjes.
Telefoon: 036-5333572 of via mail:
crisiskaart@stip-flevoland.nl

NIEUWS
We hebben elke maand nieuwe informatie, o.a. vanuit MIND, op onze website
geplaatst, die van belang kan zijn, zie onderstaande link.
https://www.clipggz.nl/stip_index.html

