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NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN!
Op vrijdag 29 juni stonden het GGz
Informatiepunt en Inloophuis Psychiatrie
met een kraampje op de Peurbakkenmarkt in de Haarlemmerstraat. Het was
mooi weer waardoor het druk was in het
centrum. Wij hebben weer een aantal
vragen kunnen beantwoorden en het
was erg gezellig.
Op 8 juli was er Werfpop in de Leidse
Hout. Overdag was het voornamelijk
regen, regen en nog eens regen maar
gelukkig begon het aan het einde van de
middag steeds meer op te klaren waardoor er veel bezoekers naar de Leidse
Hout kwamen. De gadgets, quiz en
folders zorgden voor vele leuke reacties.
Op 14 augustus zullen het GGz
Informatiepunt en Inloophuis Psychiatrie
ook weer aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse El Cid markt. Iedereen is welkom
om even langs te lopen!

AFSCHEID VRIJWILLIGSTER
Afgelopen maand heeft het GGz Informatiepunt na 7
jaar trouwe dienst afscheid genomen van vrijwilligster
Anita. Zij heeft aangegeven dat zij zich met andere
activiteiten zal gaan bezighouden. Onder het genot
van een hapje en een drankje werd Anita nog even in
het zonnetje gezet.
Het GGz informatiepunt wil haar heel hartelijk
bedanken voor haar inzet en wenst haar veel succes
in de toekomst bij haar andere bezigheden!

VOETBALLEN!

AGENDA
Za 28 juli
Strandwandeling, 13.00u vertrek
voorkant Centraal Station Leiden
Opgeven aan de de bar bij het Inloophuis
Kosten 1 euro
Di 14 augustus 10.00 -14.30
Informatiestand op de Leidse El Cid
markt
Za 18 augustus 18.00 - 21.30
Barbecue in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
Opgeven aan de bar bij het Inloophuis
Di 28 augustus 19.30 - 21.30
Voorlichting vroegherkenning psychose
Hooigracht 12-14, Leiden
Voor meer informatie over de activiteiten
van het Inloophuis en het Informatiepunt:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

Volg het GGz Informatiepunt op:

Jaarstukken 2011
De gezamenlijke jaarstukken 2011 van
het Inloophuis Psychiatrie en GGz Informatiepunt Leiden e.o. zijn vanaf nu te downloaden via: jaarstukken 2011.
De jaarrekeningen 2011 kunt u vanaf
17 juli 2012 op de websites onder het kopje
“nieuws” bekijken:
www.ggz-informatiepunt.nl /
www.inloophuis-psychiatrie.nl
Wilt u liever een hard-copy ontvangen dan
kunt u deze aanvragen via 071- 514 74 20
of: info@ggz-informatiepunt.nl.

Afgelopen februari nam directeur Algemene Zaken Fred Ter Meer afscheid van GGZ
Leiden/Rivierduinen. Als afscheidscadeau heeft hij gevraagd of mensen geld wilden
doneren aan de Stichting Vrienden van het Inloophuis. Afgelopen zondag 17 juni
mocht de secretaris van de Stichting Vrienden van het Inloophuis, Marjan de Jonge,
een cheque in ontvangst nemen van ruim 2800 euro.
De eerste aankoop van de donatie was al gedaan. Het Inloophuis is nu in het bezit
van een professioneel tafelvoetbalspel en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

OPENINGSTIJDEN GGZ INFORMATIEPUNT EN INLOOPHUIS PSYCHIATRIE
Openingstijden GGz Informatiepunt: ma t/m do 10.00 - 14.00. Het GGz Informatiepunt is gesloten van 23 juli t/m 3 augustus.
Het Inloophuis Psychiatrie is gewoon geopend. Openingstijden Inloophuis: di t/m za 19.30 - 22.30, zo 16.00 - 19.00.
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

