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SALSA DANSEN WAS FANTASTISCH!
In het Inloophuis Psychiatrie werd op 19 mei jl. weer een
vrouwenavond georganiseerd. Om half 8 begonnen de
deelnemers met koffie en gebak. Daarna heeft Jeroen
Wiedenhof voor de derde keer een grandioze salsaworkshop
verzorgd. Hij werd geassisteerd door een aantal salsa
collega's van de dansschool. De dames waren zeer
enthousiast en alle voetjes gingen weer van de vloer!!!!

MUZIEK EN DINER
Het Inloophuis Psychiatrie bestaat dit jaar 30
jaar en het Leids Zeemanskoor Rumor di Mare
bestaat ook alweer 20 jaar. Om beide mijlpalen
te vieren zullen de heren van Rumor di Mare op
5 juli vanaf 18.00 uur een muzikaal optreden
verzorgen in het Inloophuis. Zeemanskoor Rumor di Mare uit Leiden heeft een
eigenzinnig repertoire en is winnaar van diverse festivals. Tijdens optredens in
binnen- en buitenland vertolkt het koor als geen ander de sfeer van de traditionele
shanties en zeemansliederen, maar ook roeiliederen vanuit de hele wereld. Tijdens
het vermaak voor de oren zal er ook aan de maag gedacht worden. U bent van harte
welkom om aan te schuiven bij de barbecue, u kunt zich hiervoor opgeven bij de bar
van het Inloophuis of via 071 - 514 18 08. Kosten voor deelname aan de barbecue
zijn 2,50 euro per persoon.

AGENDA
Di 1 juli 10.00 - 12.00
Spreekuur Borderline
Hooigracht 12-14, Leiden
Za 5 juli vanaf 18.00
Optreden Rumor di Mare
Hooigracht 12-14, Leiden
Za 5 juli vanaf 18.00 uur
BBQ in het Inloophuis
Hooigracht 12-14, Leiden
opgeven aan de bar, kosten 2,50 euro
Za 12 juli vanaf 14.30 uur
BBQ voor jongeren door FUSE
Hooigracht 12-14, Leiden
kosten 1 euro
Zo 20 juli vanaf 13.00 uur
Werfpop: informatiestand Inloophuis
en Informatiepunt
Leidse Hout
Voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
FUSE organiseert de aankomende maanden weer activiteiten voor
jongeren. Zo wordt er op 12 juli vanaf 14.30 uur een netwerk BBQ
georganiseerd en is het mogelijk om deel te nemen aan de
workshop ‘Vocabuleren: Express Yourself.‘ Tijdens de BBQ is er
ruimte om te brainstormen over nieuwe
activiteiten voor jongeren. De workshop Vocabuleren geeft je
de mogelijkheid om je probleem, boodschap of bedoeling te
verwoorden. Voor meer informatie over de BBQ, klik hier.
Voor meer informatie over de workshop, klik hier.

Openingstijden GGz Informatiepunt:
maandag, dinsdag en donderdag van
10.00 tot 14.00

Openingstijden Inloophuis
Psychiatrie:
dinsdag t/m zaterdag 19.30 tot 22.30
Zondag 16.00 tot 19.00

KLEDINGBANK TEYLINGEN
Stichting Kledingbank Teylingen is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich
inzet voor het doorgeven van goede gebruikte kleding en schoenen aan mensen die het
hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen. Veel burgers verkeren in een
onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld
hebben om kleding en schoenen aan te schaffen voor henzelf, de kinderen en partner.
De hulp van Kledingbank Teylingen is bedoeld voor mensen die als gevolg van
omstandigheden een besteedbaar inkomen hebben op of onder bijstandsniveau. Woont u in de gemeente Teylingen of volgt
u een traject bij een hulpverlenende instantie en denkt u in aanmerking te komen voor de (tijdelijke) hulp van Kledingbank
Teylingen laat u zich dan aanmelden door uw hulpverlener. Voor meer informatie, 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

