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Wat Wie Waar Wanneer

Omgaan met 
stemmen horen

SSH* Bijleveldsingel 56  
in Nijmegen                               

Vrijdag 24 januari  
13.00 - 17.00 uur

Herstellen doe 
je zelf

Team Herstel Dommer van Polders-
veldtweg 73 in Nijmegen

Woensdag 5 februari  
12.00 - 14.00 uur 

Begin maken 
met herstel

Team Herstel Dommer van Polders-
veldtweg 73 in Nijmegen

Woensdag 5 februari  
14.30 - 16.30 uur

Dommer van Polders-
veldtweg 73 in Nijmegen

Woensdag 15 april 
14.30 - 16.30 uur

Wijzer werken 
met ervaring

Team Herstel Nijmegen Donderdag 19 maart 
9.30 - 12.30 uur

WRAP Team Herstel Bijleveldsingel 56 
in Nijmegen

Dinsdag 21 januari 
13.30 - 16.00 uur 

Hulzenseweg 10 
in Nijmegen

Donderdag 7 mei
13.30 - 16.00 uur

Nijmegen Mei

Tiel Mei

Drama en  
herstel         

Team Herstel Theater de Verspiegeling, 
Biezenstraat 79-1                                 
in Nijmegen

Elke maandag                         
13.30 - 16.30 uur   
Doorlopende groep, 
max. 12 deelnemers          

Herstelverhalen 
drama      

Team Herstel Theater de Verspiegeling, 
Biezenstraat 79-1                                 
in Nijmegen

Donderdag 16 januari
13.00 - 16.00 uur      

   

Programma Team Herstel
RIBW Nijmegen & Rivierenland  

Voorjaar 2020
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Kijk voor een overzicht van het totale aanbod op: 

    www.ribwclientenplein.nl/herstel/aanbod

Mail voor aanmeldingen en/of informatie naar team.herstel@ribw-nr.nl
Of bel naar 088 382 24 22 en vraag naar team Herstel. 
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Omgaan met stemmen horen
In 8 bijeenkomsten leer je met en van 
elkaar leren over stemmen horen, herstel, 
emancipatie en herstelondersteuning. 
Voor jezelf maak je een (herstel)verhaal 
en een (herstel)plan.
Geïnteresseerd? Neem contact op met 
Robin Timmers: r.timmers@ribw-nr.nl

Herstellen doe je zelf
In 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur 
werk je zelf actief aan je herstel, door 
de regie over je eigen leven te nemen en 
persoonlijke uitdagingen aan te gaan.

Begin maken met herstel
Herstel heeft alles te maken met hoe je 
de uitdagingen van aanhoudende kwets-
baarheid aangaat en ermee leert omgaan. 
Deze kennismakingscursus bestaat uit 
5 bijeenkomsten van 2 uur.

Wijzer werken met ervaring
In 15 bijeenkomsten van 3 uur maak je 
kennis met het werkveld van de erva-
ringsdeskundige. Je oefent met vaardig-
heden die belangrijk zijn bij het inzetten 
van je eigen ervaring. Een persoonlijke 
onderzoeksvraag maakt deel uit van de 
cursus.

Wellness Recovery Action Plan 
(WRAP)
In 8 bijeenkomsten van 2,5 uur maak je 
vanuit je eigen ervaringen een persoonlijk 
‘levensplan’. Stap voor stap pas je acties 
in je dagelijks leven toe, die bij jou goed 
werken en ervoor zorgen dat je beter in 
balans komt/blijft. De ervaringen van 
anderen kunnen je hierbij inspireren en 
steunen.

Programma Team Herstel
RIBW Nijmegen & Rivierenland 
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Herstel

Kijk voor alle data en tijden 
op de andere zijde

Yoga4U
Herken je dat, dat je 
veel in je hoofd zit? 
Heb je last van prikkels? 
Heb je moeite met ontspannen, of 
ben je soms angstig? Yoga is een goede 
manier om contact met je lichaam en 
adem te maken. Een moment van aan-
dacht en tijd voor jezelf. De yoga is 
laagdrempelig en toegankelijk, iedereen 
kan meedoen. Ervaring met yoga is niet 
nodig. Je bent van harte welkom! 
De yogadocente is Bertine Rosink. 
Zij heeft zelf jarenlang ervaring met de 
gevolgen van een trauma. 
Mail voor meer informatie naar Hans 
Wijnhoven: h.wijnhoven@ribw-nr.nl

Drama en herstel          
Uit je hoofd, in je lijf! De cursus drama 
en herstel is een doorlopend theater-
programma waarin jouw herstelproces 
centraal staat. Je leert over timing, muziek 
en opbouw. Spelplezier en humor zijn 
belangrijk!

Herstelverhalen drama   
In de cursus Krachtig spel vertaal je je 
eigen herstelmoment, -verhaal of 
-ervaring naar de speelvloer. Jij kiest wat 
je deelt en hoe jouw herstelstuk eruit komt 
te zien. Je staat versteld van je eigen 
unieke inbreng! Er zijn 10 bijeenkomsten 
en er is een uitvoering.


