Programma Najaar 2020

GGzE-De Boei Valkenswaard

Open inloop

Bij de Boei kun je leren en werken,
Tijdsbesteding en onderhouden van
sociale contacten. Je neemt deel aan
de maatschappij.

Inloop – dagbe
dagbesteding – trainings – groepen

CONTACT:

De inloop is een plek waar je mensen
kan ontmoeten, jezelf mag zijn en voor
het vinden van sociale contacten. Een
bakje koffie met een spelletje, een
fijn gesprek of gewoon lekker muziek
luisteren. Je bent welkom.
Maandag: 10.00 – 16.30 uur
Dinsdag: 10.00 – 17.00 uur
Donderdag: 10.00 – 16.30 uur
Vrijdag: 10.00 – 16.30 uur

Inloop de Boei Valkenswaard:
Telefoon nummer: (040) 787 97 72
DeBoeiValkenswaardambulant@ggze.nl
www.ggze.nl/de-boei
www.ggze.nl

Samen aan tafel

Susanne Winnen
Ervaringsdeskundig begeleidster
06-48 59 29 41
susanne.winnen@ggze.nl

Voor iedereen die het fijn vindt om
samen te eten zijn er meerdere
momenten in de week waarop je
gezamenlijk kan eten voor een koopje.
Onze vrijwilligers maken heerlijke
maaltijden voor ons klaar.
Opgeven vóór 11 uur in de ochtend.
Dinsdag: 17.00 uur – Kosten € 3,50
Donderdag: 13.00 uur – Kosten € 1,Vrijdag: 13.00 uur – Kosten € 2,Begeleider: activiteitenbegeleiding

We bieden dagbesteding, inloop en ambulante
begeleiding binnen de gemeente Valkenswaard.
Bij JIJ werken we vanuit de herstelvisie. We richten
onze aandacht op groei, herstel, ontwikkeling en
behoud. Een plek waar je psychische kwetsbaarheden
er mogen zijn. Los van je diagnose, jij bent jij. We kijken
naar jou als mens en naar wat je nodig hebt om
er het beste uit te halen.

Maartje Hendriks – Welte
Agogisch medewerker / activiteitenbegeleider
06-58 95 05 97
mlp.hendriks@ggze.nl

Wij geloven in het herstellend vermogen en de eigen
kracht die je zelf al in je hebt.
De activiteiten/groepen die wij aanbieden sluiten
hierop aan. Ons team helpt je daarin op weg.
Zowel in groepen als individueel, op locatie
of bij je thuis (ambulant).

JIJ

Elke van der Loo
Ervaringsdeskundig begeleidster
06-10 27 18 55
elke.vander.loo@ggze.nl
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Winkel

Maandagmiddag: 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag middag: 13.00 – 16.00 uur
Donderdagmiddag: 13.00 – 16.00 uur
Vrijdagmiddag: 13.00 – 16.00 uur

Activiteiten/groepen zijn gratis. Echter voor individuele
begeleiding dient u een Wmo-indicatie bij de gemeente
aan te vragen.

Volg ons op

Programma kan afwijken door
richtlijnen RIVM t.a.v. COVID19.

JIJ is onderdeel van GGzE-de Boei

DINSDAG

Zwemmen
MAANDAG

Open gespreksgroep

Tijdens de open gespreksgroep
komen er thema’s aan bod die worden
besproken. Er wordt ingespeeld op de
behoefte van de deelnemers.
De thema’s die aan bod komen zijn
herstelgericht, waaronder thema’s
zoals: Zelfvertrouwen en zelfbeeld,
grenzen aangeven, herstelgericht
omgaan met je diagnose (bijv. ADHD
of autisme).
Maandagmiddag: 14.00 – 16.00 uur
Gegeven door: ervaringsdeskundige

Creatief Brein

Voor elke creatieve geest is er ruimte
om op maandag deel te nemen aan
deze groep! Er wordt voornamelijk
geschilderd en getekend. We werken
met thema’s. Daarnaast ben je vrij om
je geest de vrije loop te laten gaan en
je eigen creaties op papier of doek te
zetten.
Maandagmiddag: 13.00 – 16.00 uur
Gegeven door: activiteitenbegeleiders

Zwemmen is gezellig en gezond. Met zwemmen blijf je
fysiek, psychisch en sociaal in vorm. Omkleden om
13.45 uur, waarna we van 14.00 uur tot 15.00 uur in het
water gaan waar we oefeningen doen.
Dinsdagmiddag: 13.45 – 15.30 uur
Kosten: 10 rittenkaart € 33,50
1 x € 7,50 kosten voor de kaart.
Locatie: Zwembad de Wedert
Begeleider: Sportief Valkenswaard en De Boei

Bezoekersoverleg

Voor alle mensen die zich betrokken voelen bij de inloop
van de Boei is er 1 keer in de 6 weken een bezoekersoverleg. Hier kan alles wat je wil bespreken op tafel
komen. Mededelingen, rondvraag en actuele ontwikkelingen komen aan bod. Jou mening en input telt!
Dinsdagmiddag: 15.30 uur
Gegeven door: activiteitenbegeleiding

Vrijwilligersoverleg: (peers)

Voor een fijne en vlekkeloze samenwerking is het belangrijk voor het team van vrijwilligers om regelmatig met
elkaar te overleggen hoe de stand van zaken is. Hiervoor
hebben we 1 keer in de 6 weken een vrijwilligersoverleg.
Alle vrijwilligers zijn enorm belangrijk, dus ook zeer waardevol als hier zoveel mogelijk vrijwilligers bij aanwezig
kunnen zijn!
Veel van onze vrijwilligers zijn tevens ook bezoeker, maar
zij vinden het prettig wanneer ze de inloop bezoeken,
zinvol bezig te zijn. Dit kan in de trant van: koffie/thee
schenken, het winkeltje beheren, de tuin bij houden,
spullen maken voor het winkeltje, koken, etc.
Dinsdagmiddag: 15.30 uur
Gegeven door: activiteitenbegeleiding

DONDERDAG

Bewust bewegen
WOENSDAG

Mindfulness:

Hierin worden onderwerpen en oefeningen aangeboden
om inzicht te krijgen hoe ons brein en onze gedachten
werken en hoe je meer bewust kan worden van het leven
in het hier en nu, en je lichaam en geest.
Woensdagochtend: 10.00 – 11.00 uur
Gegeven door: ervaringsdeskundige

Boksen

Leer de technieken van boksen op een laagdrempelige
manier in een kleine, veilige groep/omgeving.
Woensdagochtend: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: gymzaal de Wedert
Begeleider: Sportief Valkenswaard en De Boei

Rouw en verlies

Op donderdagmiddag kun je terecht bij de groep voor
rouw en verlies. Hierin gaan we met elkaar in gesprek
rondom dit thema. Het kan betekenen dat je iets of iemand
bent verloren, een scheiding hebt doorstaan of er midden
inzit, of dat je een baan of een rol die je vervulde bent kwijt
geraakt.
Donderdagmiddag: 13.00-15.00 uur
Begeleider: ervaringsdeskundige

Ben bewust van je welzijn, je lichaam
en geest en de samenhang met elkaar. Bewegen, oefeningen, conditie,
actief spel, ontspannen, maar vooral
plezier! Op een manier waar iedereen
aan deel kan nemen, staand of zittend,
ieder op zijn/haar niveau.
Donderdagochtend: 11.30-12.30 uur
Gegeven door: activiteitenbegeleiding

VRIJDAG

Bingo!

Elke laatste vrijdag van de maand is
het bingo middag bij de Boei. Voor
iedereen is er prijs!
Deelname € 2,Vrijdagmiddag: 14.00 – 16.00 uur
Data: 31 januari, 28 februari, 27 maart,
24 april, 29 mei, 26 juni
Gegeven door: activiteitenbegeleiding

