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FEESTELIJKE OPENING HOOIGRACHT 12-14
Op de mooiste datum van het
jaar 11-11-11 voltrok zich de
officiёle opening van Hooigracht 12-14. De nieuwe gebruikers van het pand: Het Inloophuis Psychiatrie, GGzInformatiepunt en Stichting
ZON gaven samen met de eigenaar van het prachtige monument, SLS wonen, een openingsreceptie voor zo'n 150 genodigden.
Genodigden waren vertegenwoordigers van de gemeente en allerlei
organisaties en mensen met wie de gebruikers van het pand samenwerken. Klik hier voor het vervolg van het artikel.

VOORLICHTINGSAVOND OVER MANTELZORG

AGENDA
di 29 november 19.30 – 21.30
Voorlichtingsavond Mantelzorg
Hooigracht 12-14, Leiden
zo 6 december 16.00 -19.00
Sinterklaasbingo Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
ma 19 december 19:30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, leiden
Voor meer informatie:
www.ggz-informatiepunt.nl
www.inloophuis-psychiatrie.nl

Op dinsdag 29 november om 19.30 uur organiseert het GGz-Informatiepunt
een avond over mantelzorg van cliёnten in de GGZ. Te gast zijn Madelon
Duindam mantelzorgster, Bas van Rooijen mantelzorger en Elly Driebergen
familievertrouwenspersoon GGZ InGeest. Er zullen allerlei vragen aan de
orde komen zoals bijvoorbeeld hoe het is om mantelzorg te verlenen. Wordt
mantelzorg aan cliёnten in de GGZ ondersteund en door wie, wat zijn mogelijkheden om de mantelzorg draaglijker te maken.
Locatie van deze bijeenkomst is de voorlichtingsruimte van het GGzInformatiepunt aan de Hooigracht 12-14 in Leiden. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. Het zou fijn zijn als u zich van te voren zou willen
aanmelden via: info@ggz-informatiepunt.nl of 071 - 514 74 20

Artikel verwijderd op verzoek van betrokkene
HERINNERINGEN AAN RAPENBURG
Er is veel gebeurd aan Rapenburg 48. Jarenlang is dit het thuis geweest
van het Inloophuis en het GGz-Informatiepunt, veel mensen hebben er
gezellige middagen en avonden beleefd en er zijn interessante voorlichtingen gegeven.
Ondanks de fraaie nieuwe locatie denken we toch met de nodige weemoed terug.
Voor een korte geschiedenis met enkele foto’s van Rapenburg 48 na de
verhuizing klikt u hier.
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

