Digitale inloop:
13.00-14.00u
dinsdag en donderdag
Inloop:
13.30-16.30u
maandag tot en met vrijdag

AGENDA

STIP Almere, Jaargang 11,
nummer 7,
juli 2021

Wijziging digitale inloop per
1 juli:

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.

Creatief ontwikkelen: 13.30-15.30u
vr 2, 16 en 30
juli

We zijn per 1 juli digitaal bereikbaar
op dinsdag en donderdag van
13.00-14.00u en op afspraak.

Herstelgroep:
vr 9 en 23
Deelname na intake

Wil jij ook meedoen met de digitale
inloop? Meld je dan via de mail of bel
even.

13.00-15.00u
juli

Steun- en Informatiepunt GGz Almere
Lekstraat 2 (de Draaikolk)
1316 EM Almere
036 - 53 33 572
website: www.clipggz.nl

Voor afspraken maken en deelnemen
aan de digitale inloop is het
steunpunt bereikbaar via:
telefoon : 036-5333572
mail
: almere@stip-flevoland.nl

LET OP:
Gedurende de zomervakantie zijn wij gewoon open!
m.u.v. donderdag 8 juli, dan is het STIP gesloten.
Wijziging Facebook-accounts
De Facebook-pagina’s wijzigen
m.i.v. 1 juli. De pagina’s STIP Almere en
STIP Lelystad verdwijnen.
CLIP GGZ en de Crisiskaart Flevoland
blijven bestaan.
Om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen, graag de CLIP GGZ
account (blijven) volgen.
Het is dus ook goed om deze pagina’s
opnieuw te liken.

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

De
weggeefhoek:
.
We zijn gestart met de weggeefhoek.
Als je spullen ziet in deze hoek, die
je wil hebben, dan mag je dat meenemen. Als je zelf spullen over hebt,
mag je die er ook inzetten.

Crisiskaart aanvragen:

LET OP:

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

Binnenkort komt er een extra editie van het magazine Gestippeld uit
van de uitjes voor in de zomer.Let op de mail.

