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3de Herstelnieuwsbrief 2019
Een nieuw seizoen en een nieuw kwartaal en dus de derde herstelnieuwsbrief van 2019 voor
iedereen die verbonden is aan de regio Gooi en Vechtstreek.
In deze herstelnieuwsbrief kun je alles lezen over de verschillende herstelactiviteiten die plaats
zullen gaan vinden in de regio Gooi en Vechtstreek.

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier.
De volgende nieuwsbrief zal in Oktober 2019 verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Het herstelteam.
Heb je vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Stel ze aan Fenna Koopmans

Heb jij een bijdrage of idee voor de volgende nieuwsbrief?
Stuur een mail naar: n.puper@ggzcentraal of f.koopmans@ggzcentraal.nl
of bel met 035-695550 of 06-51294036

Inhoud van deze nieuwsbrief
Deze keer in de nieuwsbrief
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Buurtcirkels in Hilversum
In Hilversum starten twee Buurtcirkels. Een Buurtcirkel is een groep van negen tot twaalf
buurtgenoten. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten en vormen samen een
netwerk. Zij doen dit met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en met ondersteuning van een
professionele Buurtcirkelcoach. Een Buurtcirkel start in Noord in wijkcentrum Lopes Dias en er
zal er één starten in Zuidoost in Buurtkamer Ons Huis. De Buurtcirkels zijn toegankelijk voor
deelnemers uit heel Hilversum.
Er is nog ruimte voor deelnemers bij beide Buurtcirkels. Lijkt het je leuk (of ken je iemand) om
deel te nemen in deze startende groepen en samen activiteiten te ondernemen, laat het ons
gerust weten. De coaches nemen contact op en gaan samen met u kijken of dit een geschikte
activiteit is voor u.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Buurtcirkels?
Of zoek contact met de Buurtcirkelcoaches:
Michelle Veerman - Versa Welzijn 06-43442551 of
mveerman@versawelzijn.nl
www.versawelzijn.nl
Geska Loeff - Kwintes 06-11561075 of
geska.loeff@kwintes.nl
www.kwintes.nl

Van dromen en denken, naar doen!
2015 in kliniek de eerste aanzet tot opleiding
ervaringsdeskundige. Maar waar, hoe en wat?
Ik probeerde rotsblok over de rotsblokken heen te
duwen en kwam niet tot verder dan een eerste
aanzet en een droom. 2018 na weer een opname in
Juliana-Oord, met geweldige nazorg, viel het
kwartje. Ik kwam contact gekomen met Ahmet
Turkmen van het Herstelnetwerk Gooi&
Vechtstreek. Hij wees me de weg, via diverse
trainingen naar de 2-jarige BGE- opleiding. Hij
vertelde mij “dat ik mijn rugzak met kennis en
ervaring kon opbouwen door mee te doen aan o.a.
Begin maken met Herstel, WMEE, de WRAPtraining en “kwartier maken als maatje” Daarmee
haalde ik de rotsblokjes weg en sta ik nu opeens te
praten voor 70 mensen! Ik voel enorme aansluiting,
bij mede cursisten en de ervaringsdeskundige
trainers. Geen uitsluiting meer!! Top trainers by the
way.
M'n motto:'Als je denkt dat je er bent, ben je er geweest!'.
Hartelijke Groet,
Ernst Bins.

Hilversum City Run

Zondag 14 april 2019 stond Hilversum weer in het teken van de jaarlijkse Hilversum City Run.
Met start en finish op de Markt in Hilversum werd het centrum van de Mediastad omgetoverd tot
een van de grootste sportevenement van ’t Gooi en GGZ centraal deed mee. We deden mee
met het wandelen en 5 km hardlopen. Tijdens deze sportieve dag werden wij gesponseerd door
Vomar! Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet.

Een initiatief vanuit het samenwerkingsverband Herstelnetwerk Regio Gooi &Vechtstreek

 Samen koken
 Lekker Samen eten 3,50 pp
 Gezellig samen zijn.

Wijkcentrum St Joseph
Minckelersstraat 71
1223LD Hilversum
Info 0356478347
Aanmelden bij Ben 06 212 641 91
bmorsch@versawelzijn.nl

Successen moet je vieren!
In het tweede kwartaal hebben een heel aantal toppers mee gedaan aan de diverse trainingen
en cursussen van het Herstelnetwerk.
6 deelnemers behaalden na 12 bijeenkomsten een certificaat voor WMEE.
5 deelnemers hebben de module van “Kwartier maken als maatje” met een certificaat afgerond
en gaan aan de slag als Tandemmaatje.
18 deelnemers zijn aan de slag gegaan met hun persoonlijke WRAP en ontvingen uit handen
van de facilitators als beloning voor hun inzet een certificaat.
Wij willen al deze toppers in het zonnetje zetten op deze pagina.

WRAP Facilitator Training
Goed nieuws; Amanda en Jacky hebben hun facilitor cursus afgerond.
In april is er een groep in Amersfoort gestart met de facilitator training voor de WRAP.
Als je deze cursus goed afrondt mag je de WRAP geven.
Amanda is een van deze cursisten en is geslaagd voor de cursus. Ze mag zich vanaf nu WRAP
facilitor noemen. Amanda heeft voor ons een stuk hier over geschreven.
In april heb ik, samen met een paar andere fantastische vrouwen, de WRAP-facilitator cursus
gevolgd. Een 5-daagse training die wij volgden zodat wij daarna zelf de WRAP mogen gaan
geven. Toen gevraagd werd of ik deze wilde volgen riep ik volmondig JA! Ik ben al enthousiast
over de WRAP zelf, dus hoe zou deze cursus dan zijn? De manier waarop de trainers de cursus
gaven was voor mij geweldig mooi. Ik werd meegezogen in de gedachtegoed van Mary Ellen
Copeland. De Ethische Waarden, waren voor mij een bevestiging in alles ik in geloof, iedereen
is gelijk, behandel elkaar gelijkwaardig, heb ook volwaardige hoogachting voor jezelf, eenieder
is deskundige over zichzelf… Een greep uit de Ethische Waarden. Het oefenen met het
faciliteren vond ik erg leerzaam. Ik merkte dat het voor mij niet uitmaakte met wie ik de WRAP
op dat moment (co) faciliteerde we sloten bij elkaar aan omdat we allemaal hetzelfde uitdragen
en in hetzelfde geloven. Ik sta volledig achter/voor/naast de WRAP! Door het volgen van deze
cursus heb ik ook weer meer inzichten gekregen in mijn eigen leven.
De Ethische Waarden zijn voor een groot deel “in” mij gaan zitten, in
mijn privéleven. Het heeft mij een rustiger persoon gemaakt
vanbinnen. Ik had niet verwacht dat dit zoveel met mij zou doen….
Mijn WRAP heb ik weer opnieuw gemaakt, met mijn nieuwe inzichten
en hoe ik nu in het leven sta en wat ik nu nodig heb, want tenslotte het
is een levend document! De Ethische Waarden zitten in mijn hart en
hoofd en hangen op de kastdeur zodat iedereen het lezen… Deze
training omschrijven is moeilijk, maar voor mij, intens in positieve zin,
het heeft mijn hart bevestigd en gevoed, inzicht gegeven…
gewoon WOW!

#Ik maak ruimte voor verbinding
Het is niet altijd makkelijk om elkaar te vinden, contact met elkaar te houden en dan ook nog
samen te werken.
Echter er zijn een duizend redenen om dit wel te doen waarvan er een met stip boven aan
staat.
Allemaal hebben we een gemene deler, en een gezamenlijk doel.
“Diegene die aangeeft behoefte te hebben bij ondersteuning in zijn of haar unieke
hertelproces”.
Het Herstelnetwerk wil ruimte maken voor verbindingen, contact met elkaar te onderhouden en
samenwerking stimuleren in de regio Gooi &Vechtstreek.
Om die reden organiseerde het Herstelnetwerk op 16 april in de Regenboogkerk te Hilversum
een leer en werk bijeenkomst waar zowel ambtenaren van de diverse gemeentes,
hulpverleners, cliënten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbende voor werden
uitgenodigd. De opkomst was groot, zeer gemêleerd en enthousiast bij het verlaten van de
bijeenkomst.
Inmiddels zijn we aantal weken verder, en het lijkt erop dat het doel van deze eerste
bijeenkomst;
“Elkaar ontmoeten en een vrije ruimte bieden voor samenwerking” is geslaagd.
Langzaamaan druppelen er berichten bij het Herstelnetwerk binnen dat bezoekers van de
bijeenkomst elkaar weten te vinden, contact met elkaar hebben en samen willen werken.
Iedereen die een beetje weet hoe het werkt met relaties weet;
Dat hoe graag je elkaar altijd zou willen vinden dit energie en toewijding vergt van alle
betrokken partijen. Het vergt moed en doorzettingsvermogen om te blijven geloven dat de
overeenkomsten groter dan de verschillen.
Dat niet uit het oog verliezen als het schuurt of moeizaam gaat vraagt om
incasseringsvermogen en je kwetsbaar durven opstellen.”
“Alles wat je voedt, dat groeit”
Althans zo werkt het voor mij, juist als het schuurt of moeizaam gaat.
Door de ander de ruimte te geven om op geheel eigen wijze van waarde te zijn,
probeer ik niet alleen ruimte voor de ander maar ook voor mijzelf te creëren.
Om creatief te denken, steun te ervaren, hoop te hebben voor de toekomst,
in verbinding te zijn en vooral te blijven geloven dat wij samen in staat zijn samen te werken aan
dat ene gezamenlijke doel.
Wil jij deelnemen aan de volgende leer en werkbijeenkomst “Herstelgericht samenwerken in de
Ggz van het Herstelnetwerk op 28 oktober 2019, meld je dan aan bij sociaaldomein@regiogv.nl
dan ontvang je een persoonlijke uitnodiging met tijd en plaats.

Klankbordgroep:
Wil jij je ervaring inzetten voor beter beleid?

Wat is de klankbordgroep Herstel?
De klankbordgroep Herstel denkt mee met beleidsmakers van de
gemeenten in onze regio. Goed beleid maken waar mensen met een
psychische kwetsbaarheid ook echt wat aan hebben, kan immers alleen
als je de praktijk kent. De gemeenten willen daarom graag in gesprek
met mensen die ervaringskennis hebben.
Om samen te zoeken naar de beste oplossingen en om te horen of bestaand beleid wel werkt.
We moeten daarbij rekening houden met de financiële en wettelijke
ruimte die de gemeenten hebben.
Voor wie?
De klankbordgroep is voor iedereen die zijn of haar ervaringen wil inzetten voor een beter
gemeentelijk beleid.
Hoe werkt het?
 Onderwerpen die bij de klankbordgroep Herstel besproken worden hebben altijd te
maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of een gevoeligheid voor
verslaving.
 Als je je hebt aangemeld voor de klankbordgroep krijg je een uitnodiging als er weer een
nieuwe activiteit is. Je bent niet verplicht om aan elke activiteit mee te doen. Je kiest de
onderwerpen of gemeenten uit die je aanspreken.
 De werkvorm kan per onderwerp verschillen en wordt altijd van tevoren aangegeven. De
werkvorm hangt af van het onderwerp. Soms is het één bijeenkomst. Het kunnen ook
meerdere bijeenkomsten zijn of een werkgroep met professionals.
 Er volgt altijd een terugkoppeling van de gemeenten over wat er met de input van de
klankbordgroep Herstel is gedaan.
 Per activiteit is een onkostenvergoeding van € 15,- beschikbaar.
Waar kan ik me aanmelden?
Je kunt je aanmelden bij Nikey Puper van het regionaal Herstelteam door een mailtje te sturen
naar: n.puper@ggzcentraal.nl of door te bellen naar 06-24108754.
Als je nog vragen hebt, kun je ook bij haar terecht.

Herstelrecept: Frozen Yoghurtijsjes
Je hebt nodig :
 350 gr Griekse yoghurt of hangop
 100 gr verse aardbeien
 50 gr verse frambozen
 1 el honing
 houten stokjes
 papieren bekertjes
1. Haal het kroontje van de aardbei er af en
snijd de vruchten in stukjes ( zo groot of
klein als je zelf wilt)
2. Doe alle ingrediënten in een kom en meng
dit
3. Giet dit in een bekertje, tot het bekertje
ongeveer tot de helft gevuld is.
4. Plaats het stokje in het midden van de
bekertjes
5. Plaats dit in de vriezer en dit bevroren is,
haal het papieren bekertje er af en
eetsmakelijk!
Tip:
Je kunt het fruit vervangen voor andere soorten fruit

Even voorstellen: Amanda Gewald
Hai, ik ben Amanda en woon samen met mijn vriend in
Eemnes, samen hebben wij 5 kinderen en 2 schatten
van honden. Sinds Januari ben ik kookvrijwilliger op
de kliniek, dit doe ik met ontzettend veel plezier!

Herstel betekent voor mij:
Opnieuw hoop en vertrouwen in het leven te hebben
gevonden en hoop en vertrouwen in mijzelf.
Vertrouwen in een betere toekomst omdat ik mijzelf
beter heb leren kennen door de herstel
ondersteunende cursussen. Waardoor ik stevig(er) ik
mijn schoenen sta.
Want net als ieder ander mens heb ook ik mijn
mindere dagen, daarom is mijn motto ook; “Herstellen
doe je even, maar je hele leven...”

Wat is je laatst afgespeelde nummer?
Lekkere zomerse nummers waar ik vrolijk van word, een van de laatste moet dan zijn Con
Calma van Daddy Yankee! Ga ik helemaal op los!

Wat is je favoriete eten?
Stamppot rauwe andijvie met een bal gehakt, je kan mij ervoor wakker maken!

Waar word je blij van in de Zomer?
Een lekker BBQtje met de hele familie, zwembad erbij waar de kids in kunnen en een apart
badje voor de honden.

Wat vind je lekker tijdens de lunch?
Geef mij dan maar een lekkere salade, maar dan wel zelf gemaakt waar ik van alles in doe!

Dit kan ik goed?
Moeilijk om dat van mezelf te zeggen, maar dan ga ik voor toneelspelen. Het is mijn grootste
hobby, passie…

Zomerpuzzel

Notitiebord

Familie en Naasten: Informatiemarkt in
Februari

.

Werkgroep familie en naasten
Herstelnetwerk
Het blijkt dat het voor familie en
naasten lastig is om het juiste
aanbod te vinden in hun
zoektocht naar hulp en
ondersteuning. Na de zomer
verschijnt er een overzicht van de
activiteiten voor familie en
naasten. Wilt u dit overzicht
ontvangen? Mail dan naar
mbroer@ugv.nl

Vijftien organisaties presenteerden hun
aanbod van herstelactiviteiten voor familie
en naasten. Cliënten, familieleden en
naasten gingen in gesprek met
behandelaren en andere
vertegenwoordigers over de fasen van
herstel bij familie en naasten, wat men
mist en waar men behoefte aan heeft.
Deze avond was goed bezocht.

Werkgroep familie en
naasten Herstelnetwerk
wilt graag uitbreiden.
Zij zijn op zoek naar
enthousiaste leden die
graag meedenken.
Tel. 06 14579902 of
mboer@mee-ugv.nl

We willen Ernst, Margriet,
Amanda & Theomara
feliciteren met het
succesvol afronden van de
co-karttrekkertraining.

Het warme weer kan
invloed hebben als je
medicatie slikt.
Zorg goed voor jezelf
en laat je goed
informeren.

WRAP (Welness Recovery Action Plan)
WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan. De WRAP is een hulpmiddel om je leven te
richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en zoek je naar nieuwe
mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven
meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen, en door het maken
van actieplannen, dit gericht in je leven toe passen.

Kennis maken met herstel
Maak kennis met verschillende herstelthema’s tijdens deze cursus.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en tijdens deze bijeenkomsten staan er diverse thema’s
centraal die te maken hebben met herstel.
Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hoop, steun, eigen regie, identiteit en ervaringen met én in
de psychiatrie.
Opgeven voor deze cursus kan bij Fenna Koopmans,
f.koopmans@ggzcentraal.nl

Schrijf je verhaal
Lijkt het je wat om te beginnen met het schrijven jouw (ervaringen)verhaal, en het misschien
daarna wel te delen met anderen?
Tijdens deze cursus krijg je kleine opdrachten die je kunnen helpen bij het schrijven.
Wil jij meer weten over de cursus? Bel, mail of loop even naar één van ons toe.
Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers per groep, opgeven kan bij Fenna Koopmans,
f.koopmans@ggzcentraal.nl

Herstel Training Beeldend:
De herstel training beeldend is geen therapie, maar een training die je inzicht en ondersteuning
kan geven naast je therapie en/of begeleiding. Tijdens de training worden een aantal thema’s
besproken die op een creatieve manier uitgewerkt worden. De training bestaat dus voor een
gedeelte uit theorie en voor een gedeelte uit creatief bezig zijn.
De training is voor eenieder die behoefte heeft aan inzicht, overzicht, gereedschappen en
handvatten om meer kwaliteit van leven te ervaren. Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg d.m.v.
informatie en het in beeld brengen daarvan en daardoor kunnen ordenen en benoemen.
Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers per groep, opgeven kan bij Fenna Koopmans,
f.koopmans@gzzcentraal.nl

Training Co-kartrekker
Om je goed voorbereid aan je werkzaamheden als (co)kartrekker te laten beginnen, hebben we
een training samengesteld. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten. We geven je daarin een
uitgebreide kijk op wat het betekent (co)kartrekker te zijn. De opzet is naast theoretisch ook
praktisch. We doen rollenspelen waarin we oefenen met het voorzitterschap.
Doelen:
• Op een leuke manier kennismaken met andere (co)kartrekkers
• In beeld krijgen van jouw wensen voor de toekomst
• Je kennis en vaardigheden meegeven voor jouw taak als (co)kartrekker
• Praktische vaardigheden oefenen
• Je behoeden voor valkuilen
• Ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen
Heb je interesse in het ontwikkelen van het inzetten van eigen ervaringen en werken met
groepen neem dan contact op met Fenna Koopmans, f.koopmans@ggzcentraal.nl

Fotovoice
Door verhaal- en beeldvorming brengen cliënten hun ervaring met stigma en eigen kracht in
beeld. Dit kan het zelfbeeld èn het beeld van buitenaf verbeteren/ versterken.
De cursus bestaat uit 11 lessen van 3 uur, waarbij je leert negatieve zelfbeelden te benoemen
en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te
koppelen. Met je camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal
dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto's mooi
ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om
maatschappelijk stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de
instellingen te laten zien.
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep, opgeven kan bij Ahmet Turkmen,
ahmet.turkmen@kwintes.nl

Begin maken met herstel
Ben jij nieuwsgierig naar de betekenis van herstel? Dan is de cursus Begin Maken Met Herstel
misschien iets voor jou.
Deze cursus bied je een eerste kennismaking met het begrip Herstel.
Herstel gaat over het leren en leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende
kwetsbaarheid daarvoor.
In vijf bijeenkomsten van twee uur maak je in een kleine groep kennis met herstel en wat het
voor jou betekent. Je leert over mogelijke steun, de valkuilen en de rol van begeleiders bij
herstel. In de laatste bijeenkomst is er ruimte voor een evaluatie en informatie over de
mogelijkheden om een andere cursus te doen als vervolg hierop.
De cursussen worden begeleid door trainers die ervaringsdeskundig zijn. Er komt drie keer een
gastdocent. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Er is een introductie, een
presentatie of uitleg, er is ruimte voor vragen en oefeningen. Nadrukkelijk worden er geen
rollenspellen gedaan.
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Ahmet Turkmen, ahmet.turkmen@kwintes.nl

WMEE (Werken met eigen ervaring)
Wil je leren wat herstel –en ervaringskennis voor jou en voor anderen kan betekenen?
Dan is de cursus WMEE misschien iets voor jou. Met jouw bijzondere kennis kun je anderen
bijzonder ondersteunen.
In de cursus WMEE ga je samen met mede cursisten onderzoeken wat het kan betekenen om
je opgedane ervaring in te zetten. Wat voor rol zou bij jou kunnen passen? Wat is er nodig om
met je ervaring aan de slag te gaan?
Ervaringen worden verteld en gedeeld. Daarmee doe je ervaringskennis op. Je gaat ontdekken
wat er gemeenschappelijk is en welke individuele verschillen er zijn. Er wordt gekeken naar
bronnen van steun en eigen oplossingen die mensen hebben bedacht voor zichzelf. Daarin zie
je vaak dat mensen al heel veel zelf doen om zich staande te houden in moeilijke tijden en erg
creatief zijn in het vinden van oplossingen. We oefenen met hoe en wanneer je de eigen
ervaringen inbrengt in je werk, wat valkuilen daarin kunnen zijn en ook wanneer je ervoor kiest
om je ervaringen niet in te brengen.
We oefenen gespreksvaardigheden en met praten voor een groep, welke drempels je daarin
allemaal kan tegenkomen en het trekken van je eigen grenzen. De cursus is een boeiende
zoektocht en wordt begeleid door ervaringsdeskundige docenten. Ook komen gastdocenten, die
werkzaam zijn in de GGZ, vertellen over hun ervaringen.
Deze cursus is nadrukkelijk bedoeld als oriëntatie en niet als opleiding voor
ervaringsdeskundigheid. De cursus heeft 12 bijeenkomsten en wordt enkele weken later
afgesloten met een certificeringsbijeenkomst. De cursus wordt gegeven door
ervaringsdeskundige van het Herstelnetwerk.
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Nikey Puper, n.puper@ggzcentraal.nl

Module Kwartier maken als maatje
Deze module gaat over de vaardigheden die je nodig hebt om ervaringsdeskundigheid in te
zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je
moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen.
Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt leren. Voorbeelden van
vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven.
Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je je eigen
ervaringsdeskundigheid wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact.
Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip
‘kwartier maken’.
De eerste les zullen we hier aandacht aan besteden.
Daarna gaan we ons verdiepen in de vaardigheden die nodig zijn om kwartiermaker te zijn in
een maatjescontact.
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Nikey Puper, n.puper@ggzcentraal.nl of
info@maatjesproject.nl

Inloopmiddag steekje los
Op een leuke en speelse manier in gesprek gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van
leven, dat is het doel van het spel “Steekje Los”.
Taboerijke onderwerpen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken met als doel meer
openheid, herkenning, erkenning en begrip.
Bewustwording en het gesprek aangaan over herstel, kwaliteit van leven en over thema's waar
je het anders niet zo snel over hebt.
Dit spel kan gespeeld worden met mede cliënten, hulpverleners, familieleden en/of andere
belangrijke naasten. In de komende periode organiseren wij diverse inloopmiddagen waarbij wij
iedereen uitnodigen om met ons dit spel te spelen en op deze manier meer over zichzelf en
anderen te weten te komen.
Voor deze inloopmiddag hoef je je niet op te geven, kom gewoon langs en schuif aan bij dit
leuke bordspel.

Programma herstelactiviteiten tweede kwartaal 2019
WRAP
Locatie :Rembrandthof, Hilversum
Deze groep start bij minimaal 10 aanmeldingen medio juni 2019
Woensdag: 13.30 - 16.00
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl of ahmet.turkmen@kwintes.nl

HTB (Herstel Training Beeldend)
Locatie: Mauritzhof, Bussum
Gebouw A Deze groep start bij minimaal 4 deelnemers medio juli 2019
Dinsdag: 13.00 tot 16.00
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Begin maken met herstel
Locatie: UitWijk, Bussum
Groep 1 Deze groep start bij minimaal 4 aanmeldingen medio augustus 2019
Maandag: 10.30 tot 12.30
Opgeven bij n.puper@ggzcentraal.nl
Locatie: St.Joseph, Hilversum
Groep 2 Deze groep start bij minimaal 4 aanmeldingen medio juni 2019
Woensdag: 14.00 tot 16.00
Groep 3 Deze groep start bij minimaal 4 aanmeldingen medio augustus 2019
Woensdag: 14.00 tot 16.00 Opgeven bij ahmet.turkmen@kwintes.nl

Kennis maken met herstel
Locatie: Mauritzhof, Bussum :
Deze groep start bij minimaal 5 aanmeldingen medio juli 2019
Woensdag: 13.00 - 14.30
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Herstelwerkgroep Huizen
Locatie: Meentamorfose, Huizen
Deze groep is gestart op 13 mei, maar heeft nog plek voor een paar enthousiaste deelnemers.
Maandag: 10.00 - 11.30
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Herstelwerkgroep Hilversum
Locatie: St.Joseph, Hilversum
Deze groep zal starten als er minimaal 6 aanmeldingen zijn.
Woensdag; 14.00 tot 16.00
Opgeven bij coen.siebrecht@kwintes.nl of ahmet.turkmen@kwintes.nl

Herstelwerkgroep familie en naasten:
Locatie: Uitwijk, Bussum
Deze groep start op 18 juni, er is nog plek voor enkele enthousiaste deelnemers. Dinsdag vanaf
19:30 tot 21.00
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

WMEE
Locatie: UitWijk, Bussum
Deze groep start bij minimaal 6 - 8 aanmeldingen, medio augustus 2019
Woensdag: 13.00 - 16.00
Opgeven bij n.puper@ggzcentraal.nl of ahmet.turkmen@kwintes.nl

Kwartier maken als maatje:
Locatie :UitWijk, Bussum
Deze groep start bij minimaal 6 aanmeldingen, medio september 2019
Maandag: 13.30 tot 16.30
Opgeven bij info@maatjesproject.nl of ahmet.turkmen@kwintes.nl

Schrijf je verhaal introductie 2019/2
Locatie: Mauritzhof, Bussum
Deze groep start bij minimaal 5 aanmeldingen juli 2019
Dinsdag: 13.00 - 15.00
Locatie: Mauritzhof, Bussum
Deze groep start bij minimaal 5 aanmeldingen augustus 2019
Woensdag: 13.30 - 15.30
Opgeven voor de cursus “Schrijf je verhaal” kan bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Herstelnetwerk Gooi & Vechtstreek wordt mogelijk gemaakt door;

