
 
Activiteiten Medemblik /Stedebroek  Juli 2022 
‘ Centra voor leven met en na kanker’   Inloophuis Medemblik 
 
Voor wie? 
Het inloophuis staat open voor ‘n ieder, geconfronteerd met en na kanker of een andere 
levensbedreigende ziekte (dus ook voor partners, mantelzorgers, kinderen en verzorgers).    
 
Wanneer zijn we open? (inloop voor iedereen ! 
Dinsdagmorgen van: 10:00 uur tot 12:30 uur. 
Donderdagmorgen van: 10:00 uur tot 12:30 uur. 
Woensdagmorgen van: 10:00 uur tot 12:30 uur. (mindfulness en naasten (geen inloop, maar op afspraak) 
 
 ‘De mannen’, verhuist van de vrijdagavond naar de woensdagavond! 
Elke 1e woensdagavond van de maand. Van 19:30 uur tot 21:00 uur ( deze maand afgelast) 
 
Creatief of naald en draad,  een goed gesprek of creatieve activiteit 
Elke dinsdagmiddag  van 14:00 tot 16:00  
Mail naar: info@inloophuismedemblik.nl voor meer informatie. 
 
Kinderen: 
Voor kind/jongeren ondersteuning. Dit passen we aan de wensen van ouders en kind. 
Info: info@inloophuismedemblik.nl Bel 0610227488 voor meer informatie. 
 
Rouwverwerking 2e woensdag v.d. maand 
Eten voor alleenstaanden (4e woensdag v.d. maand) 
Onder begeleiding van onze rouwconsulent Riemke Arends. Opgeven via mail of telefoon. NB Voor 
rouwverwerking geldt een intake 
 
Levend verlies (op afspraak) 
Onder begeleiding van Annabel Grooteman voor mensen die te maken gaan krijgen met een overlijden 
of iets verloren zijn door de kanker, of een andere levens bedreigende ziekte. NB Voor levend verlies 
geldt een intake info@inloophuismedemblik.nl. Dit is een 1:1  begeleiding 
 
Naasten begeleiding 
Om de 14 dagen  in het inloophuis van 10:00 tot 12:30  (inloop)  13 juli. OP 27 juli vakantiesluiting 
 
Mindfulness om de 14 dagen  van 10:00 tot 12:30 ( Vooraf opgeven) 
in het inloophuis Medemblik van 10:00 tot 12:30    6 juli 
in het de Stek in Grootebroek van 10:00 tot 12:30-  20 juli 
Augustus: geen Mindfulness 
 
RESERVEREN EN MEER INFORMATIE 
Mail: info@inloophuismedemblik.nl  Tel: 06-10227488 
Website: www.inloophuismedemblik.nl  
Inloophuis Medemblik - Adres: Oosterhaven 11, 1671 AA Medemblik. 
Tijdens de vakantie in augustus is er een aangepast programma en openingstijden, zie website 
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