
Loop mee met ons Team 
Inloophuis ‘Leven met kanker’
Inloophuis ‘Leven met kanker’ loopt met een eigen team tijdens 
De 24 uur van Woerden, op 25 en 26 mei 2018. Teamcaptains Anastazija 
Ferwerda en Nicole Kurpershoek nodigen jou, je familie, vrienden en beken-
den van harte uit om mee te wandelen. Hoe meer deelnemers, hoe groter 
de opbrengst voor ons eigen Inloophuis en voor onderzoek naar een nieuwe 
techniek naar hersen(stam)kanker bij kinderen (via het KWF). In 2016 ontving 
het Inloophuis maar liefst € 62.500. Wij hopen natuurlijk weer op een mooi 
bedrag.

De Inloper
Jaargang 11 – nummer 1 – april 2018

Nieuwsbrief van Inloophuis 
‘Leven met kanker’ Woerden
Openingstijden: 
Maandag van 13:30 - 16:30 uur. 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 09:30 - 12:30 uur. 

Kidsclub
elke 1e woensdag van de maand van 14.30 – 16.30 uur

Rondom thema in gesprek
elke 1e dinsdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur

Rondom ‘Verlies van een dierbare’
elke 2e dinsdag van de maand 19.30 – 21.30 uur

Deelnemers betalen € 10. 
Daarnaast vinden we het geweldig als je zelf 
acties organiseert om meer geld op te halen of 
loten verkoopt voor de sponsorloterij. De loten 
kosten € 1 per stuk met kans op mooie prijzen: 
e-bike, overnachting in het Stadshotel, smart TV, 
theaterkaarten, cadeaubonnen en meer. De loten 
zijn verkrijgbaar bij het Inloophuis. 

Hartverwarmend en Indrukwekkend
Meedoen is vooral gezellig. De betrokkenheid 
en saamhorigheid van het evenement zijn altijd 
weer hartverwarmend. En indrukwekkend, vooral 
tijdens de heldenronde om 22.00 uur op vrijdag-
avond 25 mei. Dan worden de kaarsenzakken 
met boodschappen van alle deelnemers aange-
stoken. Ze blijven branden tot de kaars op is, een 
prachtig gezicht!

Aanmelden
Meedoen? Welkom! Meld je aan via 
evenement@inloophuislevenmetkanker.nl 
met je naam, woonplaats, e-mailadres en tele-
foonnummer. Bellen mag ook: 0348-447643 of 
06-14004496.  

‘Naar het Inloophuis gaan, 
is kiezen voor jezelf’
Angelique van den Akker kreeg in 2012 de 
diagnose baarmoederhalskanker en ging me-
teen de molen in. Na een periode van reva-
lidatie en veel thuis zitten, twijfelde ze: ‘ga ik 
wel of niet naar het Inloophuis.’ Op een dag 
besloot ze binnen te stappen en daar heeft 
ze geen spijt van. ‘Ik heb veel meegedaan 
aan creatieve en ontspannende activiteiten, 
zoals schilderen en zingen. Dat ging alle-
maal onder goede en prettige begeleiding.’ 
Ook deed ze leuke contacten op. ‘Door hier 
naartoe te gaan koos ik voor mezelf, het gaf 
me ritme.’ 

Een van die activiteiten was de tweedaagse 
van Floor in het zuiden van ons land.  ‘Men-
sen met kanker en weinig geld konden voor 
een kleine prijs meedoen aan allerlei heerlijke 
activiteiten.’ Daar kwam ze in contact met 
Reiki, energiewerk, en dat bracht een om-

mekeer in haar leven. ‘Mij werd aangeraden hier zelf iets mee te doen en die raad 
heb ik opgevolgd. Ik heb nu een eigen praktijk met andere vormen van energie-
werk, waaronder Access Consciousness. Daarvan is Bars® een basismethode 
voor rust en ruimte in je hoofd en lichaam dat ik ook aanbied in het Inloophuis.’ 
En zo ging Angelique eigenlijk van gast naar vrijwilliger. ‘Ik geef hier nu ook Bars® 
voor gasten.’ 

‘Mensen denken dat de drempel hoog is, maar dat is absoluut niet het geval’, 
vindt Angelique. ‘Het mooie aan het Inloophuis is dat je aan één woord ge-
noeg hebt voor 
de emoties die 
we gezamenlijk 
delen. Familie en 
vrienden staan er 
toch anders in, hier 
is een gemeen-
schappelijke deler, 
er is begrip. En 
een diversiteit aan 
activiteiten. Je 
kunt kiezen waar 
jij blij van wordt en 
dat geeft rust en 
ruimte.’ 

Inloophuis ‘Leven met kanker’ Woerden
Wilhelminaweg 12, Woerden. Tel: 06-14004496. 

E-mail: info@inloophuislevenmetkanker.nl
www.inloophuislevenmetkanker.nl

Bijscholing vrijwilligers
En weer deden 12 vrijwilligers mee aan een bijscholingscursus van het Inloophuis.

Linedanceworkshop
Danscentrum Enjoy bracht de 
deelnemers van het Inloop-
huis de beginselen van het 
linedancen bij. Vooral goed 
opletten, maar heerlijk om 
samen op muziek te bewe-
gen. De workshop was één 
van de deals, gesloten op de 
beursvloer Woerden op   
5 oktober 2017.

Wereldkankerdag in het Inloophuis
Op 4 februari was het weer Wereldkankerdag. In het Inloop-
huis was een prachtige middag met muziek en poëzie. 
U kunt dit nog terugkijken via de link op onze website en op 
facebook. 

Poëzie in het inloophuis  https://youtu.be/GJDTIHWXoMg

Bloemschikken 
in het Inloophuis 
Enthousiaste deelnemers maakten een 
lente-stuk tijdens de workshop bloem-
schikken van 9 maart jl.



Boekentip  Brainstorm, Joke Goudriaan

Eind 2013 kreeg Joke de diagnose hersentumor, met een slechte prognose. Toen leek de toekomst ineens 
heel kort. Ze las over de gunstige resultaten met hyperthermie in Duitsland. De artsen in Nederland waren 
sceptisch en de ziektenkostenverzekering werkte niet mee. Joke besloot toch voor de behandeling in de 
Helios-Kliniek te gaan, een combinatie van chemotherapie en hyperthermie. De tumor is kleiner geworden en 
de situatie is nu zo stabiel, dat ze haar normale leven weer heeft kunnen oppakken. Het boek geeft een inkijk 
in hoe Joke de intense tijd van ziek zijn ervaart: haar gedachten, gevoelens, wensen en angsten. Wat opvalt 
is hoe zij het heft zelf in handen houdt en zelf bepaalt welke artsen ze raadpleegt, welke medicatie ze wel en 
niet inneemt en welke behandeling ze kiest. Als patiënt is zij een gelijkwaardige gesprekspartner van artsen 

en verpleegkundigen en komt zij op voor haar wensen en behoeften. Verder heeft ze oog voor communicatie en contact met ver-
pleegkundigen en artsen en het belang van kleine cruciale dingen. Ze laat zien hoe belangrijk het is om – waar het even kan – te 
zorgen voor kwaliteit van leven en plezier. Het belang van voeding is een rode draad in het boek.

Auteur: Joke Goudriaan   –   Bullseye Publishing, januari 2017   –   ISBN:  9789491920349

Van de voorzitter
Vol voorjaar
In alle opzichten is de 24 uur van Woerden 
belangrijk voor ons Inloophuis. Het is een 
grote happening met veel mensen en veel 
activiteiten. Een grote groep vrijwilligers 
organiseert het en in de aanloop naar 25 en 
26 mei zijn er allerlei evenementen. En ja, het 
levert een forse bijdrage aan de sponsoring 
en dat is nodig, want het Inloophuis draait 
bijna helemaal op opbrengsten van acties, 
sponsors en giften. 

Voor mij is deze 24 uur extra belangrijk, 
omdat het de eerste is die ik meemaak als 
voorzitter van het bestuur van het Inloophuis. 
Door alle verhalen, foto’s en verslagen zijn 
mijn verwachtingen hoog gespannen. 
De meeste mensen die er vaker bij zijn 
geweest, benadrukken dat het heel gezellig is. 

Zaterdag 2 juni 2018

Na het Magische Kidsweekend van twee jaar geleden volgt dit jaar 
op zaterdag 2 juni de Kidsdag 2.0. Het wordt een onbezorgde, 
gezellige, leuke en actieve dag voor kinderen van 6 tot 16 jaar, die 
dagelijks te maken hebben met een ziek gezinslid. Kinderen die elke 
dag opnieuw angst en onzekerheid ervaren. De Meiden van Breuren 
organiseren op 2 juni 2018 een KIDSDAG waarop de kinderen on-
bezorgd kunnen genieten. Voor alle leeftijdsgroepen belooft het een 
gezellige onvergetelijke en bruisende dag te worden. Aan deze dag 
zijn geen kosten verbonden.

We willen zoveel mogelijk kinderen tussen 6 en 16 jaar uit de Ge-
meente Woerden bereiken die worden geconfronteerd met een zieke 
ouder, broer of zus waardoor het gezinsleven vaak anders loopt. 
Ieder kind verdient het toch onbezorgd te zijn? Inmiddels zijn al veel 
kinderen aangemeld voor deze bijzondere dag maar wij hebben nog 
plaats voor een aantal kinderen.

Voor meer informatie en aanmelden: www.demeidenvanbreuren.nl

Dat gaat het deze keer natuurlijk ook weer 
worden. Daarvoor hoef je alleen maar te 
kijken naar hoe hard er gewerkt wordt aan 
de voorbereiding. Tussen nu en 25 mei 
zijn er alleen in het kader van de 24 uur al 
pakweg 10 evenementen in Woerden.

Zijn er in de komende maanden dus al 
aardig wat evenementen van de 24 uur, 
ook daarnaast worden er nog mooie 
en creatieve activiteiten georganiseerd. 
Bijvoorbeeld een expositie van schilderijen, 
gemaakt door gasten van het Inloophuis. 
Deze expositie wordt op 15 april geo-
pend en wordt gehouden bij Bakkerij Van 
Leeuwen. Er zijn al twaalf mensen die 
een of meer schilderijen tentoon willen stellen. Ik vind dat fantastisch en ik vind 
het ook geweldig, dat Van Leeuwen zegt: je kunt alle wanden gebruiken voor de 
tentoonstelling. De schilderijen zijn ook te koop en het zou helemaal mooi zijn als 
Woerdenaren deze kunst kopen. In ieder geval hoop ik, dat veel mensen de kunst 
gaan zien.

Adri van Montfoort

Meiden van Breuren 
KIDSDAG 2.0

Evenementen Inloophuis
Expositie bij Bakkerij Van Leeuwen Vanaf 15 april 
2018 exposeren gasten van het Inloophuis twee maanden 
hun schilderwerk bij Bakkerij Van Leeuwen.

Kelderverkoop in het Inloophuis Zaterdag 21 april is 
er van 10.00 tot 16.00 uur Kelderverkoop in het Inloophuis. 
De opbrengst is voor het Inloophuis.

Kidsdag 2 juni – Kidsdag 2 Meiden van Breuren, zie pagina hiernaast

Fietstocht Rabobank Op zaterdag 9 juni is weer de jaarlijkse fi etstocht van 
Rabobank Rijn en Veenstromen. U kunt geld voor een goed doel naar keuze bij 

elkaar fi etsen, waaronder weer het Inloophuis. De start is tussen 9.00 en 14.00 uur op diverse punten. 
Kijk hiervoor op de website van Rabobank Rijn en Veenstromen. Het Inloophuis fi etst weer gezamenlijk 
mee, we vertrekken om 10.00 uur vanaf het Inloophuis.

Ankertoer Mijdrecht - Woerden  Op zondag 24 juni kunt u weer meedoen aan de Ankertoer fi etstocht tussen Mijdrecht 
en Woerden. Zowel recreatiefi etsers als wielrenners kunnen verschillende afstanden fi etsen.

Molukse Feestdag Op zondag 19 augustus organiseert het evenementen-
team van het Inloophuis van 13.00 tot 18.00 uur een 
Moluks feestje in het Inloophuis. 

 Er is een spreker die vertelt over de Molukken en waarom 
en wanneer Molukkers naar Woerden kwamen. 

 Een Molukse band zorgt voor de sfeer en uiteraard kunt u 
Indonesische hapjes kopen en proeven.

Unieke wandeltocht ‘Leven in de Polder’ Wegens het succes van vorig 
jaar is er op zaterdag 1 september 2018 weer een unieke 
wandeltocht door ons prachtige Groene Hart. Dit keer in 
Kamerik. De start is bij Boer Bert, s-Gravensloot 14, 2471 BM Kamerik. De wandeltocht gaat door de pol-
ders van Kamerik en we bezoeken het historische watergemaal aan de Mijzijde. Starten kan tussen 10.00 
en 13.00 uur. U kunt kiezen tussen twee afstanden. Volwassenen betalen € 10,- en kinderen € 5,-.

 Kijk voor meer informatie over de activiteiten op de website van het Inloophuis. Inloophuislevenmetkanker.nl

Colofon Inloper
Redactie: Waldien Burger, w.burger@netraamwoordwerk.nl        
Opmaak: Cobus Buerman, j.l.buerman@hetnet.nl

Activiteiteprogramma 
1 mei Meditatie en Mindfulness o.l.v. Ine
dinsdag Rondom Thema in Gesprek (inschrijven) 
 19.30 tot 21.30 uur
2 mei Zingen o.l.v. Anneke en Dicky
woensdag Kidsclub 14.30-16.30 (aanmelden)
3 mei Creatief werken o.l.v. Willie
donderdag 
7 mei Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard
maandag 
8 mei Aquarelleren (inschrijven) o.l.v. Margreeth van ‘t Hof
dinsdag Rouw na overlijden van een dierbare (inschrijven) 
 o.l.v. Geertje Bol 19.30 tot 21.30 uur
9 mei Persoonlijke kaarsenzakken maken
woensdag voor De 24 uur o.l.v. Nicole en Anastazija 
10 mei Gesloten i.v.m. Hemelvaart
donderdag
11 mei Gesloten dag na Hemelvaart
vrijdag 
14 mei  Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard
maandag Schilderen (inschrijven) o.l.v. Mieke 
15 mei Filmavond 20.00 uur
dinsdag  

16 mei Bloemschikken o.l.v. Ineke en Conny
woensdag   
17 mei Creatief werken o.l.v. Willie
donderdag  
18 mei Persoonlijke kaarsenzakken maken
vrijdag voor De 24 uur o.l.v. Nicole en Anastazija
21 mei  Gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag
maandag 
22 mei Handmassage (inschrijven) door Dorien
dinsdag 
23 mei Nagels verzorgen met gellak (inschrijven)
woensdag door Wendy en Melissa
24 mei Creatieve workshop o.l.v. Marjon en Sonja
donderdag 
25 mei Gesloten i.v.m. De 24 uur van Woerden
vrijdag De 24 uur van Woerden 
 vanaf 17.00 uur in wijkpark Molenvliet
26 mei De 24 uur van Woerden tot 17.00 uur
zaterdag 

Dit Activiteitenprogramma is niet volledig.
Kijk op de website voor de actuele lijst.

www.inloophuislevenmetkanker.nl >activiteiten
of op de lijst, die in de gang van het Inloophuis hangt.

Wilt u De Inloper voortaan digitaal ontvangen? 
Stuur dan even een e-mail naar: 
info@inloophuislevenmetkanker.nl
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elke 2e dinsdag van de maand 19.30 – 21.30 uur

Deelnemers betalen € 10. 
Daarnaast vinden we het geweldig als je zelf 
acties organiseert om meer geld op te halen of 
loten verkoopt voor de sponsorloterij. De loten 
kosten € 1 per stuk met kans op mooie prijzen: 
e-bike, overnachting in het Stadshotel, smart TV, 
theaterkaarten, cadeaubonnen en meer. De loten 
zijn verkrijgbaar bij het Inloophuis. 

Hartverwarmend en Indrukwekkend
Meedoen is vooral gezellig. De betrokkenheid 
en saamhorigheid van het evenement zijn altijd 
weer hartverwarmend. En indrukwekkend, vooral 
tijdens de heldenronde om 22.00 uur op vrijdag-
avond 25 mei. Dan worden de kaarsenzakken 
met boodschappen van alle deelnemers aange-
stoken. Ze blijven branden tot de kaars op is, een 
prachtig gezicht!

Aanmelden
Meedoen? Welkom! Meld je aan via 
evenement@inloophuislevenmetkanker.nl 
met je naam, woonplaats, e-mailadres en tele-
foonnummer. Bellen mag ook: 0348-447643 of 
06-14004496.  

‘Naar het Inloophuis gaan, 
is kiezen voor jezelf’
Angelique van den Akker kreeg in 2012 de 
diagnose baarmoederhalskanker en ging me-
teen de molen in. Na een periode van reva-
lidatie en veel thuis zitten, twijfelde ze: ‘ga ik 
wel of niet naar het Inloophuis.’ Op een dag 
besloot ze binnen te stappen en daar heeft 
ze geen spijt van. ‘Ik heb veel meegedaan 
aan creatieve en ontspannende activiteiten, 
zoals schilderen en zingen. Dat ging alle-
maal onder goede en prettige begeleiding.’ 
Ook deed ze leuke contacten op. ‘Door hier 
naartoe te gaan koos ik voor mezelf, het gaf 
me ritme.’ 

Een van die activiteiten was de tweedaagse 
van Floor in het zuiden van ons land.  ‘Men-
sen met kanker en weinig geld konden voor 
een kleine prijs meedoen aan allerlei heerlijke 
activiteiten.’ Daar kwam ze in contact met 
Reiki, energiewerk, en dat bracht een om-

mekeer in haar leven. ‘Mij werd aangeraden hier zelf iets mee te doen en die raad 
heb ik opgevolgd. Ik heb nu een eigen praktijk met andere vormen van energie-
werk, waaronder Access Consciousness. Daarvan is Bars® een basismethode 
voor rust en ruimte in je hoofd en lichaam dat ik ook aanbied in het Inloophuis.’ 
En zo ging Angelique eigenlijk van gast naar vrijwilliger. ‘Ik geef hier nu ook Bars® 
voor gasten.’ 

‘Mensen denken dat de drempel hoog is, maar dat is absoluut niet het geval’, 
vindt Angelique. ‘Het mooie aan het Inloophuis is dat je aan één woord ge-
noeg hebt voor 
de emoties die 
we gezamenlijk 
delen. Familie en 
vrienden staan er 
toch anders in, hier 
is een gemeen-
schappelijke deler, 
er is begrip. En 
een diversiteit aan 
activiteiten. Je 
kunt kiezen waar 
jij blij van wordt en 
dat geeft rust en 
ruimte.’ 

Inloophuis ‘Leven met kanker’ Woerden
Wilhelminaweg 12, Woerden. Tel: 06-14004496. 

E-mail: info@inloophuislevenmetkanker.nl
www.inloophuislevenmetkanker.nl

Bijscholing vrijwilligers
En weer deden 12 vrijwilligers mee aan een bijscholingscursus van het Inloophuis.

Linedanceworkshop
Danscentrum Enjoy bracht de 
deelnemers van het Inloop-
huis de beginselen van het 
linedancen bij. Vooral goed 
opletten, maar heerlijk om 
samen op muziek te bewe-
gen. De workshop was één 
van de deals, gesloten op de 
beursvloer Woerden op   
5 oktober 2017.

Wereldkankerdag in het Inloophuis
Op 4 februari was het weer Wereldkankerdag. In het Inloop-
huis was een prachtige middag met muziek en poëzie. 
U kunt dit nog terugkijken via de link op onze website en op 
facebook. 

Poëzie in het inloophuis  https://youtu.be/GJDTIHWXoMg

Bloemschikken 
in het Inloophuis 
Enthousiaste deelnemers maakten een 
lente-stuk tijdens de workshop bloem-
schikken van 9 maart jl.


