
Activiteiten/Agenda Medemblik / November 2022  
‘Centra voor leven met en na kanker’ Inloophuis Medemblik . 
  
Voor wie?  
Het inloophuis staat open voor ‘n ieder, geconfronteerd met of na kanker. Of een andere levensbedreigende 
ziekte Dus ook voor de partners, naasten, mantelzorgers, kinderen en verzorgers daarvan! 
 
Inloopochtenden: 
Elke  dinsdagmorgen van: 10:00 uur tot 12:30 uur.  
Elke donderdagmorgen van: 10:00 uur tot 12:30 uur. 
Let Op:  Op de eerste en 3e donderdag is er een  Extra lunch . Eigen bijdrage is 2,50 euro p.p. Aanvang 12:00 uur   
 
Woensdagmorgen  
2e en 4e woensdag  van de maand  Koffieochtend  voor alleen- en nabestaanden van 10:00 tot 12:00 uur  
 
Wandelen met Wilma, onze wandelcoach (rustig tempo en uiteraard gezelligheid ) 
Dinsdag 1 en 15 November November  van 10:30  tot 12:00 uur  Opgeven info@inloophuismedemblik.nl 
 
Samen herdenken (allerzielen) 
Geen mannenavond,, i.v.m. ‘samen herdenken’ ( allezielen)  
  
Creatief met naald en draad, haken,  Met altijd een goed gesprek en uitleg 
Elke dinsdagmiddag  van 14:00 tot 16:00    
  
Kinderen en jongeren 
Voor kind/jongeren ondersteuning. info@inloophuismedemblik.nl Of bel 0610227488  
voor meer informatie.  
  
Rouwverwerking 2e woensdag v.d. maand  
Onder begeleiding van onze rouwconsulenten Riemke Arends en Annabel Grooteman In groepsverband  of 1:1  
NB hiervoor geldt een geldt een intake. Mail naar:  andreriemke@hotmail.com voor meer info 
 
Eten voor alleenstaanden (4e woensdag v.d. maand)  
Elke 4e woensdag v.d. maand, onder begeleiding van onze Riemke Arends en vrijwilligers Aanvang eten 17:00 uur 
Opgeven via mail of telefoon. Vol=Vol . Mail naar:  andreriemke@hotmail.com voor meer info 
 
Levend verlies (op afspraak)  
Onder begeleiding van Annabel Grooteman voor mensen die te maken gaan krijgen met een overlijden, iets 
verloren zijn door kanker, of geconfronteerd  zijn  met een andere levensbedreigende ziekte. Dit is een 1:1  
begeleiding Voor levend verlies geldt een intake mail naar : info@inloophuismedemblik.nl.  onder vermelding 
levend verlies 
  
Mindfulness om de 14 dagen  van 10:00 tot 12:30 ( Vooraf opgeven) 
Inloophuis Medemblik van 10:00 tot 12:30  Woensdag  2 November 
De Stek in Grootebroek van 10:00 tot 12:30  woensdag 16 November  
oktober  
  
RESERVEREN EN MEER INFORMATIE  
Mail: info@inloophuismedemblik.nl  Tel: 06-10227488 Website: www.inloophuismedemblik.nl   Inloophuis 
Medemblik - Adres: Oosterhaven 11, 1671 AA Medemblik. 
 
!:! het is mogelijk om 1:1 begeleiding te krijgen  Mail daarvoor naar Info@inloopphuismedemblik.nl  voor een 
intake. Vervolgens kijken we of wij( of een andere organisatie) iets kunnen betekenen 
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Extra activiteiten 
 
WOENSDAG 2 NOVEMBER ‘SAMEN HERDENKEN’ ( allerzielen) 
Op woensdag 2 november herdenken we in het Inloophuis de geliefden die overleden zijn. Dit is 
een avond van licht, gedichten en muziek, of iets persoonlijks wat bij de uitvaart ook is gebruikt De 
keuze leggen we bij de aanwezigen. Dit is altijd een bijzondere avond die je deelt met lotgenoten. 
De aanvang is 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 Max 2 personen en vol = vol 
Opgeven is gezien de beperkte ruimte wel noodzakelijk 
https://inloophuismedemblik.nl/herdenkingsavond-verwendag/ 
 
 
Zaterdag 12 november staat in het teken van ‘de jaarlijkse verwendag.’ 
Hiervoor hebben we diverse therapeuten, masseurs en een schoonheidsspecialist wederom 
bereidt gevonden.  Tijd: van 11:00 tot 16:00 uur Op deze dag  is het even geen kanker maar 
ontspanning voor patiënten en hun naasten. Uiteraard zorgen we ook voor iets lekkers. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Max 2 personen. Opgeven voor de is i.v.m. met de beperkte ruimte 
verplicht. En kan via deze pagina   https://inloophuismedemblik.nl/herdenkingsavond-
verwendag/ 
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