Inloop Aambosveld

Volwassenen

Welkom

Activiteiten programma
Wij bieden hier diverse mogelijkheden:
• Spellen zoals skibo, rummikub
• Tafelvoetbal
• Dammen
• Schaken
• Biljarten
• Darten
• Creatief/handwerken
En/of gewoon een kopje koffie (€ 0,70 )
en een praatje!

Openingstijden en Adres
Met deze brochure willen wij je welkom
heten op onze nieuwe locatie in Heerlen.
Dit is een inloop voor alle mensen, maar
vooral ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Op dinsdag en
donderdagmiddag is er een beroepskracht van Mondriaan aanwezig.

Aambosveld 123 in Heerlen
Mondriaan inloop:
Dinsdag en donderdag van
13.30 - 15.30 uur
Overige inloop tijden op deze locatie
(door Alcander en Radar) zijn:
Maandag
10.00 - 13.00 uur
Dinsdag avond 18.30 - 21.30 uur
Donderdag
10.00 - 13.00 uur

Tevens starten wij met groepsactiveiten
waaronder:
Kienen en sjoelen
Creatieve workshops zoals mandala
schilderen, tekenen
Verse soep maken

Wij ho
jullie e pen
te mogens
ontmo en
eten!

Wil jij een workshop geven
dan horen wij dit graag.
Ideeën die ook al genoemd zijn:
een barbecue en een picknick of
soep maken.
Heb je ideeën laat het ons weten.

Heb je naar aanleiding van deze
informatie nog vragen?
Neem gerust contact met ons op:

06 – 20 67 26 62

Ook als je liever een afspraak maakt.
Werkgroep Mondriaan Inloop
Aambosveld

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg
met ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden we zorg aan 13.500 mensen. We
hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen
en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen
met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische
psychiatrie. Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis
als dat kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossingsen samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Met 2.300 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers
in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters,
psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschap
pelijk onderzoek staan in dienst om, op basis van de nieuwste inzichten,
onze zorg continu te verbeteren.
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