
Op zoek naar gezelligheid?
Een bakkie koffie drinken met buurtgenoten?
Behoefte aan een gesprek, of ondersteuning?

Van harte welkom in 
de Smeltkroes!

Open op maandag, dinsdag en donderdag 

van 10.00 - 16.00 uur.
De Smeltkroes is ontstaan uit een initiatief van 
diverse organisaties met wie we samenwerken. 

COLOFON

De Smeltkroes is een unieke 
 ontmoetingsplek op een mooie 
locatie, aan de rand van de 
Muziekbuurt.

We bieden een laagdrempelige 
GGZ-inloop waar iedereen zich 
thuis mag voelen.

Onze activiteiten richten zich op 
herstel en ondersteuning.

In de Smeltkroes 
vinden we het 

 belangrijk dat 
iedereen zich veilig voelt. 

Samen willen we onze omgangs-
vormen afspreken.
Onder het genot van een puntje 
pizza willen we jullie uitnodigen 
om op dinsdag 22 maart  van 
14:00 uur tot 15:00 uur mee te 
praten.

Er is een jeu-de-
boulebaan. En in de 

zomer (altijd met 
goed weer) kunnen 

we ook buiten zitten.

De Smeltkroes is geopend op:
maandag, dinsdag en donderdag 
van 10.00 - 16.00 uur 
(m.i.v. 4 april 2022). 

Locatie: Pieter Postmapad 4, Rijswijk 
(tegenover de Tubasingel).

De Smeltkroes is te bereiken 
via: www.facebook.com/smeltkroes

Hier plaatsen we ook actuele berichten.

Vanaf 10.00 uur 

staat de koffie 

klaar.
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A
fb

ee
ld

in
g

en
: S

m
el

tk
ro

es
/O

p
en

C
lip

A
rt

/P
ix

ab
ay

-T
el

ec
o

us
e-

M
ic

ha
el

 D
ru

m
m

o
nd



"Hier moet niks. Als je wat wilt 
doen, doe je gezellig mee. 
Als je niks wilt doen, ben je ook 
van harte welkom. 
Daarom kom ik hier zo graag." 
(O.)

Koffie, ontmoeting, 
met elkaar, veiligheid, 
 vertrouwen; een omgeving 
waar herstel op eigen kracht 
mogelijk is!

"Je inzet is je 
verdienste."

OPROEPJES

TWEE keer per jaar 
komt een medewerker 
van het HAAGS STEUN-
SYSTEEM op bezoek 
om uitleg te geven over 
hun aanbod.

REDACTIELEDEN 
GEZOCHT
Vind jij het leuk om een 
inhoudelijke bijdrage 
te leveren aan deze 
Nieuwsbrief?
Meld je dan bij de 
Smeltkroes!

Elke open dag LUNCH van 
12:00 uur tot 13:00 uur.

En CREATIEVE activiteiten op dinsdag van 
14:00 uur tot 15:00 uur 
(m.u.v. 'praatje 
pizza'), en 
WANDELEN op 
donderdag van 
14:00 uur tot 
15:00 uur.

MAAR ER IS MEER. 

We bieden ondersteu-
ning voor wie dat nodig 
heeft. Zowel individueel, 
als in groepsverband.

Ook bieden we trainin-
gen en bijeenkomsten, 
zowel vanuit de begelei-
ding als vanuit ervarings-
deskundigen. 

MET INGANG VAN 
4 APRIL 2022
is de Smeltkroes 
drie doordeweekse 
 dagen open, dit zal 
zijn op maandag, 
dinsdag en donder-
dag van 10:00 uur 
tot 16:00 uur.

Een gewoon leven leiden is niet altijd 
zo makkelijk als het klinkt.

In de Smeltkroes kan je terecht voor
activiteiten, die gericht zijn op 
herstel en ondersteuning. Daarbij 
kan je denken aan spellen,  coaching, 
samen wandelen, samen een lunch 
voorbereiden en eten,  samen muziek 
maken, etc.

We streven ernaar elke week een 
aantal vaste activiteiten te bieden.

Dat zijn momenteel:

WEETJES

Heb je ideeën of be-
hoefte aan bepaalde 
(gespreks)onderwerpen, 
laat het de Smeltkroes 
weten.

"Er kan van alles.
Samen maken we 
de wereld mooier."

Hou de Facebook-
pagina in de gaten 
voor meer informa-
tie over de Smelt-
kroes.


