De Riethorst
GGZ-centrum voor
doven & slechthorenden
De Inloop
Moet u even wachten voor uw
afspraak?
Zin in een praatje met anderen?
Een krantje lezen; een kop koffie;
een spelletje?
U bent altijd welkom op de
inloophuiskamer van de afdeling voor
doven & slechthorenden. Wij noemen
het gewoon ‘de inloop’. Elke dag
(behalve op zon- en feestdagen) kunt
u hier terecht.

Onze cliënten
Op de inloop is iedereen welkom. U komt er mensen tegen die doof of slechthorend
zijn, maar ook mensen die hier trainingen volgen. Bijvoorbeeld om met tinnitus
(oorsuizen) te leren omgaan, of om de Nederlandse Gebarentaal te leren. Verder
komen er regelmatig cliënten van de kliniek of van groepsbehandelingen. Iedereen
die op één of andere manier aan De Riethorst is verbonden, is welkom. Ook personeel
maakt graag gebruik van de inloop.

Huisregel
Het staat iedereen vrij om wel of niet gebruik te maken van de inloop. Een belangrijke
huisregel die we hanteren is dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Faciliteiten
De inloop heeft veel te bieden: televisie, een computer, we vertonen films,
organiseren informatiebijeenkomsten over van alles en nog wat, bieden hulp bij
allerlei vragen, er zijn stapels puzzels en spelletjes en allerlei creatieve materialen. U
hoeft zich dus niet te vervelen.

Gratis koffie, thee, lunch
In principe heeft u geen geld nodig op de inloop. Koffie, thee en lunch zijn gratis.
Alleen voor sommige extra’s, bijvoorbeeld een kroket of kop soep, vragen we een
kleine vergoeding. Op het publicatiebord staat te lezen wat de extra’s van de dag zijn

en wat dat kost. We vragen u om uw plek na bezoek weer netjes achter te laten voor
andere bezoekers.

Warme maaltijden
Enkele keren per week wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten. Hiervoor kunt u zich
van tevoren inschrijven. Ook hiervoor vragen we een kleine bijdrage in de kosten en
mag u gewoon meehelpen in de keuken. Gezellig, lekker, en betaalbaar tegelijk.
Kijk op het publicatiebord om te zien wat er binnenkort op tafel staat.

Activiteiten
Af en toe organiseren we extra activiteiten. Soms vragen we daarvoor een klein
bedrag als bijdrage in de kosten. Let op de aankondigingen op het publicatiebord voor
meer informatie.

Inloop-nieuwsbrief
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief. Daarin kunt u lezen wie er werkt en wat
voor activiteiten er georganiseerd worden. Ook andere belangrijke inloopzaken
worden hierin beschreven. Op uw verzoek kunnen we er ook voor zorgen dat u de
nieuwsbrief per e-mail toegestuurd krijgt. Vraag naar de mogelijkheden bij een van
onze medewerkers.

Medewerkers inloop
Het team bestaat uit verschillende mensen, van vaste medewerkers tot vrijwilligers.
Iedereen kan gebarentaal en kan u helpen bij van alles en nog wat. Dus als u vragen
heeft, schroom niet, daar zijn we voor. Soms werken er ook cliënten op de inloop, dit
is afgesproken met hun behandelaar en maakt deel uit van hun therapie.
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Openingstijden
Kijk in onze nieuwsbrief voor de actuele openingstijden.
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