
Voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond  

 

De Vrijdaggroep  

 

 

Deelname is gratis, wel wordt een kleine  

vergoeding (€ 4,00) per maand voor koffie en 

onkosten gevraagd. 

Acquisitie naar aanleiding van deze folder wordt  

niet op prijs gesteld.  

Meer informatie of aanmelden? 

www.zelfhulpnetwerk.nl 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 

Pastoriestraat 147 

5612 EK  Eindhoven  

T : 040 - 211 83 28 

E : eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 

Dependance Helmond e.o. 

Wijkhuis de Fonkel 

Prins Karelstraat 123 

5701 VL Helmond  

T : 040 - 211 83 28 

E : helmond@zelfhulpnetwerk.nl 

Inloop Best e.o. 

Bestwijzer 

Zonnewende 173 

5683 AB  Best 

T : 040 - 211 83 28 

E : best@zelfhulpnetwerk.nl 

 

Bel, mail of loop even binnen op een 

van onze locaties. 

 

Psychiatrie 



Dit staat op de agenda 

We beginnen de middag met een lunch. 

Na de lunch volgt een rondvraag hoe iedereen 

zich voelt en wat je meegemaakt hebt. We  

wisselen onze ervaringen uit. En ook door  

middel van recreatieve en educatieve  

activiteiten komen wij tot zelfhulp.  

Enkele recreatieve activiteiten: 

bowlen, darten, midgetgolfen, spelletjes,  

muziek maken/luisteren, uit eten, wandelen, etc. 

Enkele educatieve activiteiten: 

excursies, bezoeken aan musea, rondvaart,  

rondleiding, voordragen van literatuur, etc. 

 

De vrijdaggroep  

We zijn een groep mensen met een  

psychiatrische achtergrond die iedere vrijdag 

bij elkaar komen in Eindhoven. 

Door middel van recreatieve en educatieve  

activiteiten komen wij tot lotgenotencontact 

en zelfhulp. 

 

De vrijdaggroep is ontstaan vanuit De Boei 

Contact met als doelstelling contacten aangaan 

en onderhouden. Door bezuinigingen moest 

deze groep stoppen en zijn we zelfstandig  

verder gegaan. 

 

Om te weten 

• Voor deelname geldt een minimum-
leeftijd van 21 jaar. 

• We zijn een gemengde groep van zowel 
mannen als vrouwen. 

• De groep is maximaal 15 personen. 

• Voor koffie en onkosten wordt 4 euro per 
maand gevraagd.  

• De bijeenkomsten zijn iedere  
vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 

• Informatie via Stichting Zelfhulpnetwerk 
(zie achterzijde folder).  
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