Zaal 3:
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 exemplaar
jubileum uitgave Gestippeld, STIP-Magazine.
11:00-11:15 uur: Introductie dialoogtafels van, door en met ervaringsdeskundigen.
11:15-12:00 uur: Start dialoogtafels 12:00-12:30 uur: Vereniging ervaringsdeskundigen, Trudy Jansen.
12:30-13:30 uur: Lunch in de hal.
14:30-16:30 uur: Theaterwerkplaats Smit : “Ik hoor wat jij niet hoort.”. Voorstelling over leven met
stemmen in je hoofd.
16:30-17:00 uur: Plenaire afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje, met muziek.

Zaal 2:
11:15-12:00 uur: Klankschalen beleving door Sylvia de Leeuw.
12:00-12:30 uur: OCO, informatiebijeenkomst over Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
12:30-13:30 uur: Lunch in de hal.
13:30-15:00 uur: Workshop (creatief) “Mantelzorg en omgaan met tijd en energie”, door VMCA.
15:15-16:15 uur: Workshop “Verbindend communiceren” door Iris Berfelo.

Zaal 6 : (gedurende de hele dag)
10:00-16:00 uur: Informatiemarkt.
10:00-16:00 uur: Creatieve activiteit door Caroline, samenwerken aan een 10-jarig jubileum
kunstwerk voor STIP.
10:00-16:00 uur: Spelen van “Steekje Los? Reuzen verdiepingsspel” waarbij op een laagdrempelige
manier de dialoog wordt aangegaan via stellingen en vragen.

Zaal 7:
11:15-12:30 uur: Workshop (creatief) “Mantelzorg en omgaan met tijd en energie”, door VMCA.
12:30-13:30 uur: Lunch in de hal.
13:30-14:30 uur: Workshop Stichting Forzsa: “Wat is verslaving?”. Interactieve informatie
bijeenkomst, vanuit ervaringsdeskundigheid.
14:45-15:45 uur: Workshop “Financieel Geluk(t)”, door Sylvia de Leeuw van Administratiekantoor
Dasos. Over het overzichtelijk maken van uw administratie en financiën, en het
leren omgaan met emoties die daarbij komen kijken.

Entree: (ontvangst, gedurende de hele dag):
10:30-17:00 uur: Avanti: verhalen van Almeerse burgers worden op video vertoond.

Zaal 4:
10.30-15.00 uur: Stilte ruimte.
15:00-16:30 uur: Spreekuur wethouder Jerzy Soetekouw.
Er worden deze dag foto’s gemaakt, als u niet op de foto wilt kunt u dit bij binnenkomst melden.
Zijn er redenen waardoor u niet zou kunnen komen? “Wat heeft u nodig om het mogelijk te maken
dat u toch kan komen?” Neem dan contact op met 036-5333572 of mail almere@stip-flevoland.nl.

