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WENSENBOOM IN HAL STADHUIS
Op donderdag 6 september onthulden
wethouder Roos van Gelderen en Carla de
Roo in de hal van het Stadhuis in Leiden een
abstracte wensenboom. Dit fraaie kunstwerk is
de afgelopen maanden gebouwd in het
Inloophuis Psychiatrie door enkele
(ex-)ggz-cliënten op initiatief van stichting Zon.
Tot medio oktober zal dit object nog te
bezichtigen zijn in het stadhuis en daarna zal
de wensenboom een definitieve plek krijgen op
de Hooigracht.

OOK MOEITE MET INVULLEN VAN FORMULIEREN?
Het GGz Informatiepunt zal vanaf donderdag 20 september starten met het
houden van een Formulieren-spreekuur. De ervaring leert dat er nogal wat
mensen zijn die moeite hebben met het invullen van formulieren. Tijdens het
spreekuur kunnen formulieren ingevuld worden zoals aanvraag huurtoeslag,
aanvraag zorgtoeslag, formulieren voor het UWV en bijzondere bijstand. Er is
ook de mogelijkheid tot hulp bij het digitaal invullen van formulieren.
Het spreekuur is elke donderdag van 10.00 tot 12.00u op Hooigracht 12-14.
Van te voren een afspraak maken is gewenst. Dit kan via 071 - 514 74 20 of
per mail: info@ggz-informatiepunt.nl.

AGENDA
Ma 17 september 19.30 - 22.30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14
Za 22 en zo 23 september 12.00 -16.30
Kunst ut de Buurt
Hooigracht 12—14
Ma 1 oktober 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Hooigracht 12-14
Wo 10 oktober 19.30 - 21.30
Werelddag van de Geestelijke Gezondheid
Dipje of depri?
Hooigracht 12-14
Ma 22 oktober 19.30 - 22.30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14
Do 1 november 13.30-17.30
Symposium “een duwtje in de rug”
Apothekersdijk 33a te Leiden
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

KUNST UIT DE BUURT
Tijdens de kunstroute op 22 en 23 september zullen deelnemers van de teken- en schilderclub van
Buurtkamer de Meelbox exposeren in de hal van het Inloophuis Psychiatrie Leiden
Het pand aan Hooigracht 12-14 is zowel op zaterdag als zondag geopend van 12.00 tot 16.30 uur.
Het Inloophuis is dan open voor koffie en thee.

EEN DUWTJE IN DE RUG
Op 1 november a.s. organiseert het GGz Informatiepunt een mini-symposium over
re-integratie vanuit de GGZ naar betaald of onbetaald werk. De middag zal geopend
worden door wethouder Jan-Jaap de Haan. Martijn Kole zal vertellen over zijn eigen
ervaringen op de weg naar betaald werk. Daarna kunnen deelnemers workshops volgen
aansluitend op het thema. Het volledige programma wordt begin oktober bekend gemaakt.
Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium.
Datum en tijd: donderdag 1 november 13.30-17.30 (ontvangst vanaf 13.00).
Locatie: Het Leidse Volkshuis op de Apothekersdijk 33a te Leiden.
Toelating gaat op volgorde van inschrijving!
Inschrijven is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@ggz-informatiepunt.nl of contact op te nemen met 071 - 514 74 20.
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