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TER NAGEDACHTENIS

AGENDA

Op zaterdag 23 juli j.l. is na een kort ziektebed
Rob Handgraaf op 63e jarige leeftijd overleden.
Velen kennen Rob vanwege zijn vermaarde
kookkunsten en zijn grote betrokkenheid bij
behartiging van de cliëntenbelangen in de
GGZ.
Rob was al sinds 1984 actief betrokken bij het Inloophuis en jarenlang
voorzitter van de inlopersvergadering. In de periode 2002 tot 2008 zat
Rob in het bestuur van zowel het Inloophuis als dat van het Informatiepunt. Rob’s kleurrijke aanwezigheid zal dan ook zeker gemist worden.

NAPOLEON OP HET RAPENBURG 48
Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het weer Open monumentendag. Voor het eerst opent ook het Rapenburg 48 haar deuren voor
publiek. Het pand dat in 1640 is gebouwd als woonhuis heeft in de loop
der jaren diverse bestemmingen gehad.
Op 23 oktober 1811 bezochten Keizer
Napoleon en Keizerin Marie Louise het toenmalige woonhuis. Tijdens
de monumentendagen zal aan dit tafereel op verrassende wijze extra
aandacht besteedt worden. Voor meer informatie klik hier.

Ma 15 augustus 19.30
Film in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Za 20 augustus 18.00 - 21.30
Barbecue in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Opgeven aan de bar bij het Inloophuis
Vr 26 en Za 27 augustus
Het Rapenburgconcert
Za 10 en Zo 11 september
Open Monumentendagen
Rapenburg 48, Leiden
Ma 12 september 19.30
Film in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Do 15 september 14.30
Presentatie onderzoek ‘Herstel vanuit cliënt
perspectief’ (zie hieronder)
Rapenburg 48, Leiden
Ma 26 september
Verhuizing GGz Informatiepunt en
Inloophuis Psychiatrie
Ma 10 oktober
Landelijke dag van de psychische
gezondheid

HERSTEL: DE INZICHTEN VANUIT CLIËNT PERSPECTIEF
Op 15 september om 14.30 uur presenteren studenten Ilse-Sophie, Ellen, Marlous en Mehnaz van de
Hogeschool Leiden hun onderzoek naar herstel vanuit cliënt perspectief. Van februari tot en met juni
hebben zij middels interviews kwalitatief onderzoek gedaan onder GGZ cliënten en ex-cliënten bij het
GGz Informatiepunt en Inloophuis Psychiatrie. Het onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek door Lector Jaap van der Stel en docente Corine Balder over het herstelproces van mensen met
een psychiatrische stoornis. Corine Balder zal tevens dit onderzoek belichten.
Locatie van deze bijeenkomst is Rapenburg 48 te Leiden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelding is gewenst en kan via: info@ggz-informatiepunt.nl of 071-514 74 20.

NIEUWE LOCATIE INLOOPHUIS EN INFORMATIEPUNT PER 1 OKTOBER
Eindelijk is het dan zover! Na 12 jaar van geruchten en diverse plannen gaan
het Inloophuis Psychiatrie Leiden en het GGz Informatiepunt Leiden e.o. verhuizen naar de Hooigracht 12-14.
Het prachtige monumentale pand is de afgelopen maanden door eigenaar SLS
wonen helemaal opgeknapt en in oude stijl hersteld.
Er moet nog het nodige gebeuren aan het pand maar de verhuizing staat voorlopig gepland op 26 september en zoals het er nu naar uitziet gaat dit wel
lukken. Voor meer foto’s klik 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

