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Interkerkelijk Diaconaal 
Centrum de Jessehof
Burgwal 50
2611 GJ  Delft
015 – 887 15 39

Historisch Joris
St. Jorisweg 2a
2612 GA  Delft
015 – 260 76 77

St. Jorisweg 2
2612 GA  Delft
015 – 260 76 07

GGZ Delfland receptie
gebouw de Draeck of De Barones Rietveld Theater

Rietveld 49
2611 LH  Delft
015 – 737 04 06

Cortado Espressobar
Burgwal 30
2611 GJ Delft
06 – 18 67 58 99

Zaterdag 24 maart 2018:

Opening van de Week van de Psychiatrie 
met een familie- en cliëntendag van het 
FACT. Op deze middag wordt ook de nieuwe 
Virtual Reality Therapy getoond. Diverse 
professionals van GGZ Delfland maken u 
wegwijs in de VR wereld. Aanvang 13:00 uur 
op de Jorisweg.

Zondag 25 maart 2018:

In de theaterzaal aan de Jorisweg bruist het 
vandaag van de activiteiten. ’
Om 14:00 uur is er een spetterend optreden 
van de reggae band Y-Mara van Anneke Holt 
op het grote podium. 
Om 18:30 staan de deuren open voor een 
bijzondere voorstelling van Nynka Delcour 
en Rob Stoop ‘Vind je het gek’.  De voorstell-
ing vangt aan om 19:30 uur. Entree slechts ? 
2,50 aan de deur of per email: 
week.vd.psychiatrie@gmail.com.

Maandag 26 maart 2018:

De gehele dag is er een echte psychose 
experience in de theaterzaal van GGZ 
Delfland aan de Jorisweg. In deze virtual 
reality kun je ervaren  hoe het is om een 
psychose te hebben. Deze dag zijn er 
professionals aanwezig om dit te 
begeleiden. Graag even per mail aanmelden 
zodat wij de groepen kunnen gaan indelen, 
week.vd.psychiatrie@gmail.com . 

In de Jessehof naast de Nieuwe Kerk is er 
vanaf 14:00 uur een high tea. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Jessehof. Vol=vol. Neef 
Rob zorgt voor de benodigde lekkernijen. 
’s Avonds kun je aanschuiven voor het Psych 
diner in het Grand Café aan de Jorisweg en 
in de Schakel aan de van Adrichemstraat.

Vanaf 19:00 uur opent Theater de Veste haar 
deuren voor een unieke Delftse première 
van de documentaire ‘Stress to Impress’. Een 
bijzonder document over stress, werkdruk 
en prestatie bij scholieren en studenten. 
Stichting Scherp zal aanwezig zijn voor 
vragen an antwoorden over deze documen-
taire. Na de voorstelling zijn er specialisten 
van GGZ Delfland aanwezig voor 
inhoude-lijke informatie over prestatiedruk, 
stress en burn out. De sport professionals 
van Doel Delfland zorgen voor het brood-
nodige interactieve intermezzo.
Toegang is gratis.

Dinsdag 27 maart 2018:

Vanaf 14:00 uur een super dikke bingo met 
mooie prijzen in de Schakel aan de van 
Adrichemstraat. ’s Avonds is er aansluitend 
een bijzonder diner. 

In de kapel op het Joristerrein zullen ervar-
ingsdeskundigen Maarten van Nieuwkerk 
en Anja van Schie een presentatie ervarings-
verhaal verzorgen. Aanvang 13:00 uur.

In het MAC aan het Spinhuispad in 
Schiedam is er een informatieve workshop 
over stemmen horen. Aanvang 13:00 uur en 
de tweede ronde om 14:30 uur. 
Jeremy Ruiz en Stichting Weerklank maken 
je wegwijs in de wereld van stemmen.

Woensdag 28 maart 2018:

In de Schakel aan de van Adrichemstraat is 
er vanaf 14:00 uur een muzikaal samenzijn 
met Anneke Holt, zang en muziek zullen 
hand in hand gaan. 

Om 17:30 uur kan je aanschuiven voor het 
Psych diner in Grand Café aan de Jorisweg. 
Voor dit diner kun je je ook aanmelden op: : 
week.vd.psychiatrie@gmail.com. Na het eten 
is er een jam sessie onder leiding van 
Anneke Holt. 

Het Rietveld Theater staat in het teken van 
artiesten met bagage. De aanvang is 19:00 
uur. Toegang is gratis! En vol = vol!

De gehele dag is er een psychose experi-
ence in de theaterzaal van GGZ Delfland aa 
de Jorisweg. In deze virtual reality kun je 
ervaren  hoe het is om een psychose te 
hebben. Deze dag zijn er professionals 
aanwezig om dit te begeleiden. Graag even 
per mail aanmelden zodat wij de groepen 
kunnen gaan indelen, 
week.vd.psychiatrie@gmail.com . 

Stichting Perspektief verzorgt vanaf 13:30 
uur een workshop ‘presentiebenadering’. Om 
15:30 uur wordt deze herhaald. De work-
shop is te volgen op locatie Vulcanusweg 
277 in Delft.

’s Avonds is er een speciale avond ‘Delft sterk 
tegen stigma’ in het Grand Café aan de 
Jorisweg in Delft. Deze avond zal worden 
begeleid door Gids GGZ Info en Samen Sterk 
Zonder Stigma.

Donderdag 29 maart 2017:

In het Rietveld Theater een bijzondere 
voorstelling van Gerard Alderliefste ‘Dubbel-
leven’. Gerard is verslavingsarts en kan ook 
nog eens hele mooie muziek maken. Deze 
voorstelling is voor E 5,- te bezoeken. 
Speciale kaarten bestellen via: 
week.vd.psychiatrie@gmail.com.
Het aantal stoelen is beperkt dus wees er op 
tijd bij. Aanvang is 19:00 uur.

De gehele dag is er een psychose experi-
ence in de vide van GGZ Delfland aan de 
Stadhouderslaan te Schiedam. In deze 
virtual reality kun je ervaren  hoe het is om 
een psychose te hebben. Deze dag zijn er 
professionals aanwezig om dit te 
begeleiden. Graag even per mail aanmelden 
zodat wij de groepen kunnen gaan indelen, 
n.hoekstra@ggz-delfland.nl.

 
’s Middags zijn er de hele middag herstel-
spellen te spelen in het MAC aan het Spin-
huispad. Er wordt een workshop ‘mirror 
drawing’ worden gegeven.

Vrijdag 30 maart 2017:

Na het succes van vorig jaar mag de beanie 
haken workshop ook dit jaar niet ontbreken. 
Vanaf 13:00 uur ben je welkom in de Schakel 
in de van Adrichemstraat om je eigen 
wintermuts te haken. De dag wordt afgeslo-
ten met een heerlijk diner.

Rietveld presenteert theater ‘Zo normaal 
nog niet’. Een humoristische voorstelling 
over kwetsbaarheden en hoe er mee om te 
gaan. Entree E 5,00. Vouchers verkrijgbaar bij 
het Rietveld of per email: 
week.vd.psychiatrie@gmail.com. Aanvang 
19:00 uur.

Zaterdag 31 maart 2017:

Een spetterend eindfeest in OJV de Koorn-
beurs in het historische centrum van Delft. 
Wij gaan niet alles verklappen dus zorg dat 
je erbij bent. Er staan diverse acts op het 
programma. Entree is gratis, drankjes en 
hapjes zijn voor eigen rekening. Om de acts 
heen zullen dj’s de avond tot een beweeglijk 
geheel maken. Aanvang 20:00 uur.

Gedurende de hele maand is er in het 
Historisch Joris een ‘Herstel’ expositie van 
schilderijen en tekeningen. Allerlei creatieve 
talenten met bagage laten hun werk zien en 
hun eigen benadering van herstel. De 
expositie is te bezichtigen tijdens de reguli-
ere openingstijden van Historisch Joris.

In Filmhuis Lumen in Delft en Wenneker 
Cinema zullen er gedurende de gehele week 
een aantal films worden vertoond met een 
link en knipoog naar psychische kwetsbaar-
heden. Op vertoon van een Week van de 
Psychiatrie voucher kunt u de films 
bezoeken voor slechts E 5,-. 
De vouchers zijn verkrijgbaar bij de diverse 
voorverkoop adressen via de mail: 
week.vd.psychiatrie@gmail.com.

Of per mail: week.vd.psychiatrie@gmail.com


