
Nieuwsbrief van de afdeling Groningen

Beste Ypsilonleden en belangstellenden,

We gaan weer van start na een warme zomer. U bent zoals altijd welkom bij 
onze activiteiten. Hier onder staat wat we tot en met november organiseren. 
Sinds we een eigen website hebben beperken we de nieuwsbrieven tot korte 
aankondigingen. Op de website (www.ypsilongroningen.nl) vindt u meer 
informatie.

September
Het Infocentrum is elke derde woensdag van de maand open van 13.30- 16.00 
uur. De eerstvolgende openingsdatum is 19 september. Voor een bezoekje aan 
ons Infocentrum aan de Hoge der A 26 in Groningen hoeft u zich niet aan te 
melden. Het Infocentrum is er voor leden en belangstellenden.
Oktober
Op 30 oktober is er een Ronde Tafel van 13.30-15.30 uur. We delen daar onze 
ervaringen. Iedereen die familie/naaste is van iemand met een 
psychosegevoeligheid kan aan de Ronde Tafel deelnemen. Aanmelden is 
nodig. Dat kan via onze website.
November
Op zaterdag 17 november kunt u in Groningen aan de Hoge der A 26 meedoen 
met de workshop Hoezo ziek? U leert in de workshop omgaan met het 
ontbrekend ziekte-inzicht van uw naaste (ik ben niet ziek/ ik heb geen hulp 
nodig). De workshop geeft uitleg en praktische oefeningen. Voor meer 
informatie en aanmelding zie onze website. 
Tot slot een verzoek
We doen ons best om Ypsilon brede bekendheid te geven. Daarvoor lieten we 
een flyer maken die u bij deze nieuwsbrief aantreft. We leggen die o.a. neer bij 
GGZ-locaties en wijk-teams. Als u de flyer neer wilt leggen bij uw huisarts of 
bibliotheek bereiken we nog meer mensen. Mail ons als u hieraan mee wilt 
werken dan sturen we u een aantal flyers toe. 
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