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AUGUSTUS
2022
Inloop:
13.30-16.30u
maandag tot en met vrijdag

Lotgenotengroep
depressie 1:
do 4, 11, 18 en 25
Lotgenotengroep
depressie 2:
vr 12 en 26

12.30-14.00u
10.30-12.00u

Creatief ontwikkelen: 13.30-15.30u
wo 3, 17 en 31
vr 12 en 26
Herstelgroep:
vr 5 en 19

13.00-15.00u

Voor lotgenoten- en herstelgroepen
geldt deelname na intake!
Voor afspraken maken is het steunpunt
bereikbaar via:
telefoon : 036-5333572
mail
: almere@stip-flevoland.nl

agenda Almere

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.

2021

Ingang Danslaan 66

Steun- en Informatiepunt GGz Almere
Danslaan 66
1326 PL Almere
036 – 53 33 572
website: www.clipggz.nl
Bereikbaar met buslijn M5, bushalte Danswijk
(ingang aan de parkeerplaats van Albert Heijn, en
bij de speelplaats van basisschool De 7-Sprong )

Inloop Danslaan 66

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

Op 30 augustus is STIP gesloten!
Er is dan ook geen inloop!

Cursus Werken met Eigen Ervaring

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

We starten in september weer met een cursus Werken met Eigen Ervaring.
In deze cursus leer je om jouw ervaringen in te gaan zetten om anderen te
ondersteunen in hun eigen persoonlijke proces.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan vóór 19 augustus 2022
contact op met het STIP via mail, telefonisch of kom gewoon een keertje langs.

Nieuw, nieuw, nieuw….Training handvatten voor herstel
In oktober zal er een training starten om te leren om te gaan met je herstel.
Hiervoor zullen handvatten worden aangereikt.
Meer informatie kan je telefonisch of per mail opvragen bij STIP.

