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Het thema van deze Week van de

Psychiatrie is: ZICHTBAAR?

Psychische problemen zijn in principe

onzichtbaar. Wanneer maak je ze wel

zichtbaafl Verloochen je jezelf als je

een belangrijk stuk van jezelf geheim

houdt? Zie je dat als het buiten

hangen van de vuile was? Of geeft het

juist kracht als je de moed hebt om te

delen?

Hoewel de ervaring leert dat openheid

vaak wordt beantwoord met openheid

is het vaak toch een enorme stap om

dat stukje van onszelf te laten zien.

Schaamte en stigmatisering spelen

hierbijeen grote rol. Terwijl iedereen

in zijn leven wel eens voor dergelijke

vragen komt te staan en deze

vragen en de antwoorden daarop

dus eigenlijk heel normaalzouden

moeten. Dit dilemmazou doorbroken

moeten worden, vandaar dit jaar dit

thema.

Z'CHTBAAR?



WEEK
PROGRAMMA
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fllfilfl De Boei Kunst en de

kleurrijke wereld van Gustav Klimt

EEf Met het thema "Zichtbaarheid"

in ons achterhooÍd laten we ons

inspireren door het werk van Gustav

Klimt. Met mooie kleuren maakt hij

kunst waarin het niet altijd zichtbaar is

wat er in iemands hoofd afsPeelt.

De Boei Kunst wil laten zien dat

zichtbaar ziin als deelnemer met

een psychiatrische achtergrond,

ook betekent deel uitmaken van een

maatschappij waarin iedereen even

waardevol is.

Feesteliike opening Klimt'expositie

ïjdens de Íeesteliike opening (van

13.00 -17.00) van de Klimt-expositie

op 23 maart zijn er:

. Workshop 1: iedereen mag

meewerken aan een groot collage-

kunstwerk in de stijlvan Klimt.

. Kinderworkshop: maak je eigen

glanzende levensboom in Gustav

Klimt stijl.
. Workshop 2: pronk met

zelÍgemaakte sieraden in Gustav Klimt

stijl.



Van onze kunstenaars zijn andere

werken al eerder te zien bij De Boei

Kunst tijdens de Dutch Happiness

Week (18 Um 22maut). Tijdens de

Week van de Psychiatrie zijn ook deze

werken van andere kunstenaars te

bezichtigen op werkdagen (09.00 tot
16.00 uur).

relllilftIF{ffilln Expositie

Klimt: Week van de Psychiatrie op

werkdagen (09.00 tot 16.00 uur)

Elfl Kruisstraat 53, Eindhoven

!!![E ledereen

IEEl?ÍlllEfiÉGratis
@ www.ggze.nlen op de

Facebook van Groeirijk
FEfJlltlllËil Niet nod ig

fulaxmd#S gS sïï€**"*

[!$ft[ Kick ofÍ GroeiRijk Ktaver

EEil Ben je bekend met suibidaliteit

en denk je dat de professionele

inzet van ervaringsdeskundigheid

van toegevoegde waarde zou

kunnen zijn bijjouw behandeling?

Ben je een naaste van iemand met

suibidaliteit? Ben je een hulpverlener

en nieuwsgierig hoe je samen

met cliënten gebruik kunt maken

van de professionele inzet van

ervari ngsdeskund igen bij suibidaliteit?

Ót ben je gewoon geihteresseerd in

dit thema?



Het ochtendprogramma bestaat

uit verschillende presentaties

van interessante sprekers. Er is

gelegenheid voor het stellen van

vragen en middels een ludieke,

interactieve gezamenlÍjke activiteit

gaan we met elkaar in gesprek over

suïcidaliteit.

09:00 - 13:00 uur

inclusief lunch

tr!f, ConÍerentiecentrum Landgoed

De Grote Beek Grote Beekstraat 26

Eindhoven

!!![ftl Cliënten en hun naasten,

professionals en iedereen die is
geïnteresseerd in hoe om te gaan met

suibidaliteit en de professionele inzet

van ervaringsdeskundigheid daarbij.

Ífl!Ëlmn:f wwwggze.nl/
Groeirijkklaver en Facebook GGzE

Groeirijk

@Deze activiteit is helaas
al vol



[![Mfl Opening Breinpad

trEE In het kader van de week
van de psychiatrie wordt 26 maart

het Breinpad geopend door Joep
Verbugt. Een natuurwandeling

Op het prachtige terrein van De

Grote Beek, langs gebouwen, bos,

kunst en natuur. Een pad wat de
komende jaren steeds meer zichtbare

kenmerken aan beleven gaat krijgen.

Een mooi vormend samenspel van

belevingsplekken voor en door
cliënten, de community Eindhoven en

kunst in de natuur.

Op 26 maart om 15.15 uur is er een

eerste wandeling op het pad! Tijdens

de wandeling zaltoegelicht worden

wat er staat en wat er nog komt.

Beleef de missie achter het Breinpad!

Na deze datum is het GGzE

Breinpad elke dag te lopen op
werkdagen van 09.00- 16.00 uur.

14.00 uur /
Wandeling om 15.15 uur

Ell[ Inspiratiecentrum Grote

Beekstraat 8 Eindhoven

IÍttl|ltmf Cliënten en medewerkers

GGzE, buurt, en genodigden

Gratis

tr@www.ggze.nlen
Facebook GGzE groeirijk

[l@l!l[via Rob.Lammers@
ggze.nl

Tel: 040-2613958
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f![ffiflBanken Pimpen

$l[lri;oens de Week van de

Psychiatrie wil GroeiRijk haar banken

bij de Trefhove pimpen! We willen

de banken zichtbaar maken door

middel van een heerlijke opÍrisbeurt.

Er is ruimte voor cliënten en naasten

om met schilder en/of tekenwerk de

banken, onder de overkapping kleur

en plek te geven. Zodatze opvallen

en het een gezellige ontmoetingsplek

wordt. Een welkome opfrisbeurt

dus waarmee GroeiRijk zich beter

zichtbaar maakt.

Welkom als je zin hebt een creatieve

ochtend! Mail of bel even als je wilt

komen.

EËÍtïtllliFm oe.so - 13.30 uur

Ell[ GroeiRijk CentraalTrefttove Dr

Poletlaan 30 in Eindhoven

[!fiftl CIiënten, naasten,

vrijwilligers

trffiElssze'nl
fl@l@il via Nicole.Jacobs@

ggze. nl I Ted.van.Zantvoort@ggze. nl

Tel: 040-2613958
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[!lM![ Zichtbaar dansend in

contact

EEIOnze koffietaÍelstaat dit jaar in

Queen Bee Lunchroom Restaurant.

Graag gaan we tijdens de Week van

de Psychiatrie met je in gesprek over

het thema "Zichtbaar"?

We verrassen je met een Flashmob

en wijwillen je laten zien hoe dansen

geholpen heeft bij depressie.

Kom kijken oÍ doe misschien mee?

ledereen is van harte welkom.

EFÍilEfftÈffi 14.oo -16.oo uur

Milll Queen Bee Winkelcentrum

Woensel406, 5625 AG Eindhoven

nEEEEl ledereen

IEEEffiE!ffiGratis
Ellffil GroeiRijk@ggze.nl en

Íacebook

[l@l@[ Nietnodig

Tel:040-2613958
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fllffifl "Netwerken" door middel

van pitchen.

El[ Een middag vol presentaties,

korte pitches, door familieorganisaties,

de Stichting mentorschap, Vriendstap,

en vele anderen. Hoe verbinden

zijzich met de GGzE doelgroep,

en wat kunnen we voor hun

betekenen. Wat wordt zichtbaar als

je Íamilieorganisaties benadert en

inzet? Een inloop waarin per pitch 15

minuten beschikbaar is.

staft programma 13.00 - 16.30 uur

U!![ ConÍerentiecentrum Landgoed

De Grote Beek, Grote Beekstraat 26,

5626NE te Eindhoven

!!!fi[Et Belangstellende cliënten

en hulpverleners, naasten, mensen in

opleiding

IEEiEIïËE+fid Gratis

Ell@ ggze.nl/Íacebook GGzE

Groeirijk

[l@l!![ via Ellen.Smeets@

ggze.nl oÍ Rob.Lammers@ggze.nl

Tel: 040-2613958
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