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NAASTBETROKKENEN AAN HET WOORD

AGENDA

Dit jaar staat de Landelijk Dag Psychische Gezondheid in het teken
van de mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening. Rondom dit thema worden diverse activiteiten
georganiseerd.

Do 15 september 14.30
Presentatie onderzoek ‘Herstel vanuit cliënt
perspectief’
Rapenburg 48, Leiden
Zo 25 september 16.00
Afscheidsfeest Rapenburg, met de band
‘Nondejeu’. Rapenburg 48, Leiden

Op maandag
10 oktober
organiseert
GGZ Leiden een informatiemiddag waarin deelnemers kunnen kennismaken met het cursusaanbod en andere mogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
Dinsdag 11 oktober organiseert het GGz Informatiepunt Leiden e.o. de
forumbijeenkomst ‘Naastbetrokkenen aan het woord‘ Tijdens deze
bijeenkomst wordt aan de hand van een aantal thema’s de praktijk van
de zorg rondom mensen met een psychiatrische aandoening besproken. Aan het forum nemen deel een familievertrouwenspersoon, en
enkele mantelzorgers. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

EN DE WINNAAR IS ...
Ook deze zomer waren het GGz Informatiepunt en het Inloophuis
Psychiatrie weer op diverse festivals en bijeenkomsten in de regio ZuidHolland Noord aanwezig met een informatiestand. De prijsvraag werd
ook dit jaar in samenwerking met restaurant Odessa uitgezet. En de
winnaar van het etentje voor twee is: Paul Hekking. Gefeliciteerd, Paul!

Ma 26 september
Verhuizing GGz Informatiepunt en
Inloophuis Psychiatrie
Ma 10 oktober 13.00 -17.00
Informatiemiddag voor naasten
Endegeesterstraatweg 5, Oegstgeest
Aanmelden kan hier
Di 11 oktober 19.30
Naastbetrokkenen aan het woord
Hooigracht 12-14, Leiden
Voor meer informatie en aanmelding klik hier
Ma 24 oktober 19.30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Voor meer informatie over de activiteiten
van het GGz Informatiepunt Leiden e.o.
en het Inloophuis Psychiatrie kijk op:
www.ggz-informatiepunt.nl of
www.inloophuis-psychiatrie.nl

NAPOLEON BEZOEKT INLOOPHUIS PSYCHIATRIE
Afgelopen weekend kwamen er ruim 3700 mensen een bezoekje brengen aan
het Rapenburg 48. In het kader van de open monumentendag kon men een kijkje
nemen hoe het pand er in glorieuzere tijden uit had gezien.
Er waren lange rijen om bij keizer Napoleon en keizerin Marie-Louise op audiëntie
te gaan en op zondag waren er tal van (kinder)activiteiten. Voor een kopje koffie
of een glaasje fris kon men terecht in het Inloophuis Psychiatrie, welke beide dagen
extra uren geopend was. Voor een foto-verslag, klik hier.

FEESTELIJK AFSCHEID RAPENBURG 48
Ruim 27 jaar heeft het Inloophuis Psychiatrie Leiden zijn “vervangende huiskamer voor (ex)GGZ cliënten” op het Rapenburg 48 mogen hebben. Dit is een
mooie plek geweest waar we met moeite afscheid van kunnen nemen. Niet
alleen vanwege de sfeer, maar ook vanwege de goede contacten met de
buren, wijkvereniging en universiteit.
Net als de opening in februari 1984 feestelijk werd gevierd, zal het afscheid
van het Rapenburg ook eindigen met een feestje. Op zondag 25 september
nemen we afscheid van het Rapenburg met een optreden van de Leidse band
‘Nondejeu’. Het Inloophuis is die dag geopend van 16.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

