Nieuwsbrief juni 2022
Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen.

De contactavond van 14 juni is in het BadLab op het terrein van de Grote Beek!!
De route/plattegrond is bij deze nieuwsbrief gevoegd op pagina 4.

Voor de jaarplanners:
De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2022.
Normaal gesproken iedere 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur in het BadLab.
Adres: Dr. Poletlaan 72a, 5626 ND Eindhoven. Parkeerterrein 12b is daar vlakbij.
Soms wijken we uit naar ons ’oude adres’ Inspiratiecentrum van GGzE, Grote Beekstraat 8,
5626 NE in Eindhoven; parkeerterrein P6.
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14 juni

xxx
xxx
13 september

11 oktober
8 november
13 december

Inleveren kopij
Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 28 augustus 2022
OlgaMariaBerger@gmail.com (nieuw mailadres!!!)

Redactioneel
We zijn verhuisd van het Inspiratiecentrum naar het nieuwe BadLab. Het is daar gezelliger en
er zijn hoekjes waar we eventueel een gesprek kunnen hebben dat niet in de groep past. Daar
zien we elkaar voor het eerst op 14 juni als de film ‘Vele hemels boven de 7e’ gedraaid wordt,
een prachtige film.
Bij deze nieuwsbrief is een plattegrond toegevoegd en die is zo duidelijk dat zelfs degenen die
helemaal geen oriëntatievermogen hebben het moeten kunnen vinden. Bovendien zet Piet van
der Linden, zoals altijd, Ypsilon-bordjes neer om de weg te wijzen en een bestuurslid houdt
buiten de wacht van 19.15 – 19.45 u. voor wie toch nog verdwaalde.
Het is aan te raden om te komen, niet alleen vanwege de prachtige film naar de prijswinnende
roman van Griet op de Beeck, ook omdat jullie dan na het ‘zomerreces’ de weg weten. Want
op 13 september ontvangen we dr. W. Garenfeld en die gaat ons alles vertellen over
medicijnen. En dat hij goed kan uitleggen, hebben we al eens ervaren. Hij is op de hoogte van
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de laatste ontwikkelingen en die willen we graag weten.
Ik ben er zelf niet tijdens de filmavond, ik ga naar mijn dochter in Engeland en daarna naar
Schotland met mijn zus. Een hele fijne zomer voor jullie allemaal. Hopelijk zie ik jullie in
september.
Er zijn dus geen bijeenkomsten in juli en augustus. Natuurlijk is het altijd mogelijk om
de contacttelefoon te bellen als er steun nodig is.

Olga Berger

Uitnodiging filmavond 14 juni
Locatie:

BadLab, Dr. Poletlaan 72a, 5626 ND Eindhoven (zie bijgevoegde
routebeschrijving).
Landgoed ‘De Grote Beek’, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven.

Parkeren:

De richting naar parkeerterrein 12b en BadLab wordt met Ypsilon-bordjes
aangegeven.

Aanvang:

19.30 uur

Thema:

Filmavond: Vele hemels boven de zevende.

Avondvoorzitter: Wil van der Laak.
_________________________
We gaan de film uit 2017 draaien: ‘Vele hemels boven de zevende’. Het verhaal is van Griet
op de Beeck naar de roman met dezelfde titel.
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar
puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven,
behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een
knagende eenzaamheid. Een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen
voor je eigen geluk.
Gebaseerd op de gelijknamige roman van Griet op de Beeck, die ook het scenario voor de
film schreef. Regie: Jan Matthys, met onder meer Brit van Hoof, Viviane de Muynck en Koen
de Graeve.

Diensten FACT-/POD-teams
De FACT-teams en de POD-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer 040-410 04 51.
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Wanneer er in geval van nood en/of dreigende crisis buiten deze tijden hulp nodig is kan er
contact worden opgenomen met de huisarts/huisartsenpost of de crisisdienst.
Soms zijn er met name in de weekenden problemen met de bezetting van de telefoon bij de
diensten. Bij een echte crisis is dan 112 een uiterste mogelijkheid.
Wanneer inzet in het weekend nodig is, zullen de teams meer gebruik maken van IHT GGzE.
Om meer crisissen te voorkomen werken de FACT-/POD-teams in het weekend enige uren
door en bezoeken cliënten die in crisis dreigen te raken, zodat wat er door de week is bereikt
om de crisis te voorkomen, tijdens het weekend niet verloren gaat.

Verslag contactavond 10 mei 2022
Helaas was het niet erg druk. We hadden toch een gezellige avond waar we nog eens nagepraat hebben
over de avond met psychiater Pieter Kantebeen, psychiater bij het vroeg-psychoseteam van GGzE.

Expositie Parallelle werelden – Peter van den Akker
Misschien een leuk uitje deze zomer naar de Hallen in Amsterdam. De Hallen bevinden zich midden
in Oud-West vlak achter de Kinkerstraat en grenzend aan de Ten Katemarkt.
Van 21 mei tot 3 juli.

Het werk van Peter van den Akker (Amsterdam, 1949) gaat over onderlinge communicatie,
verbondenheid en de afwezigheid daarvan. Tijdens de verschillende lockdowns observeerde
Van den Akker de lege stad. Het gevoel dat de stilte bij hem opriep en de herinnering aan een
bruisende omgeving vertaalde hij in zijn schilderijen.
Peter van den Akker woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Kunstacademie
H.K.U. te Utrecht.

De route naar het BadLab
In verband met de nieuwe locatie per 14 juni 2022 op pagina 4 een routebeschrijving/
plattegrond. Let op de Ypsilon-bordjes met blauwe pijl.
Het betreft dus BadLab, dr.Poletlaan 72a, 5626 ND Eindhoven, gewoon weer op het terrein
van GGzE De Grote Beek. Dichtstbijzijnde parkeerterrein: P12b.
Omdat we nu en dan toch nog wel eens moeten uitwijken naar het Inspiratiecentrum (we
geven dat dan in de uitnodiging duidelijk aan!) ook nog maar even de route aangegeven naar
het Inspiratiecentrum bij parkeerterrein P6.

Z.O.Z. →
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