Nieuwsbrief van Inloophuis
‘Leven met kanker’ Woerden

Boottocht Gasten van het Inloophuis gingen weer een

dag ontspannen spelevaren tijdens de jaarlijkse boottocht.

Openingstijden:
Maandag van 13:30 - 16:30 uur.
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 09:30 - 12:30 uur.

De Inloper

Kidsclub
elke 1e woensdag van de maand van 14.30 – 16.30 uur
Rondom ‘Verlies van een dierbare’
elke 2e dinsdag van de maand 19.30 – 21.30 uur

Jaargang 11 – nummer 2 – september 2018

‘Iedereen moet boven komen’

Team GA voor het Inloophuis op de Mont Ventoux
Gerard van der Plas en Ada Verkade vormden samen Team GA om in het
kader van ‘Groot verzet tegen kanker’ de Mont Ventoux te bedwingen voor
KWF Kankerbestrijding. Ook René van Overbeeke sloot zich aan. Niet om
de berg helemaal op te gaan, maar wel gedeeltelijk en als ondersteuner,
moreel en logistiek. Voor Gerard was dit de derde keer, na hardlopend en
wandelend wilde hij nu fietsend naar boven. Dat ging uiteindelijk vrij makkelijk, hoewel het laatste stuk vrij koud en winderig was. Maar hij was goed
getraind, onder andere doordat hij de 1200 kilometer naar Zuid Frankrijk
fietste. ‘Dat was een grandioze tocht. Ik fietste iedere dag 100 kilometer van
camping naar camping. Ada en René zorgden voor boodschappen en mijn
tent, zodat ik vroeg kon starten. Zo trokken we langzaam naar ons doel.’ Op
30 augustus wandelden Ada en René, beiden gasten van het Inloophuis op
de flanken van de Mont Ventoux. Op 31 augustus was Gerard, al jaren vrijwilliger van het Inloophuis, één van de ongeveer 500 fietsers die de tocht van
26 kilometer naar 1912 meter hoogte ondernam. ‘Het is niet zo’n massaal
evenement als de Alpe d’HuZes. Iedereen heeft een startnummer met naam
erop, dus je spreekt elkaar makkelijk. Er is een grote saamhorigheid, je helpt
elkaar en moedigt elkaar aan. Sommigen vechten zich letterlijk naar boven.
Iedereen moet boven komen, zowel letterlijk als figuurlijk.’
Van het bedrag dat Team GA heeft opgehaald, gaat 40% naar het Inloophuis. Wilt u nog bijdragen? Dat kan op de website: grootverzettegenkanker.
nl/deelnemer-steunen. Zoek team GA en doneer via uw bank.

Fietstocht Op 9 juni fietste een groep van
het Inloophuis weer mee met de fietstocht
van Rabobank Rijn en Veenstromen. Een
prachtige zonnige dag waarmee ook weer
een geldbedrag voor het Inloophuis bij
elkaar werd gefietst.

Molukse
Feestdag
op 19 augustus 2018

Vrijwilligersbarbecue
Het bestuur van het Inloophuis zette de
vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbarbecue.

Atelierroute Groot Woerden

6 en 7 oktober

Het Inloophuis is een van de 31 locaties waar werk te zien is,
onder andere van vrijwilligers en een gast van het Inloophuis.

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

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

Activiteiteprogramma

woensdag (inschrijven)

24 sept Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard

donderdag

maandag

25 sept Aquarelleren (inschrijven) o.l.v. Margreet
dinsdag

26 sept Creatief werken o.l.v. Willie
woensdag

Creatieve workshop (inschrijven)
o.l.v. Marjon en Sonja
28 sept Week van de Eenzaamheid: spelletjes doen,
vrijdag
creatief werken en lunchen met elkaar.
Introducees zijn ook welkom.
1 okt
Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard
maandag Schilderen (inschrijven) o.l.v. Anastazija
2 okt
Meditatie en mindfulness o.l.v. Ine
donderdag

3 okt

woensdag

4 okt

donderdag

5 okt

vrijdag

6 okt

zaterdag

7 okt

zondag

8 okt

maandag

9 okt

dinsdag

10 okt
woensdag

11 okt

18 okt

19 okt

vrijdag

22 okt

maandag

23 okt

27 sept

dinsdag

17 okt

Zingen o.l.v. Anneke, Dicky en Mieny
Kidsclub (aanmelden) 14.30-16.30 uur
Creatief werken o.l.v. Willie
Bloemschikken (inschrijven) o.l.v. Ineke en Conny
Atelierroute, 10.00- 18.00 uur
met expositie van Wike, Ada en Marion
Atelierroute, 10.00- 18.00 uur
met expositie van Wike, Ada en Marion
Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard

dinsdag

24 okt
woensdag

25 okt

donderdag

26 okt

vrijdag

29 okt
maandag

30 okt

dinsdag

31 okt
woensdag

Workshop vrije poëzie I van IV
o.l.v. Petra Bakker
Creatief werken o.l.v. Willie
Aquarelleren (inschrijven) o.l.v. Margreet
Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard

Creatieve workshop (inschrijven)
o.l.v. Marjon en Sonja
Koeiemart Poffertjes en erwtensoep eten
Yoga Nidra (inschrijven) o.l.v. Nathalie Van Roon
Versterk je eigen welzijn met je eigen
verbeeldingskracht o.l.v. Wike
Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard
Schilderen (inschrijven) o.l.v. Mieke
Werken met papier, creatieve technieken
o.l.v. Catharina
Workshop vrije poëzie II van IV
(inschrijven) o.l.v. Petra Bakker

Pencilpoint moderniseerde het logo voor het Inloophuis
‘Toen Winny van Rij van het Inloophuis ons vroeg om het logo te moderniseren, hebben we meteen ja gezegd,’ vertelt ondernemer Gerard van Dam
van Pencilpoint. ‘We zetten 1% van de uren van al onze medewerkers in als
bijdrage aan de maatschappij. Zo doen we ook al jaren alle reclame uitingen
voor de Woerdense VakantieWeek. Als geboren en getogen Woerdenaar
spreekt dat me erg aan. Andere clubs die we zo sponsoren zijn Sportlust, de
hockeyclub en Vrienden van het Klooster.
Natuurlijk zien we het ook als reclame voor onszelf. We zijn een reclamebureau en ontwerpen huisstijlen, maken websites en voeren voor bedrijven
campagnes op social media. De meeste ondernemers willen wel iets op

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.

Werken met pastelkrijt o.l.v. Wike
Rouw na overlijden van een dierbare (inschrijven)
o.l.v. Geertje Bol, 19.30 tot 21.30 uur
Ontspanningsworkshop verhalen en gedichten
o.l.v. Rianne Rijntjes
Leesclub o.l.v. Cilia en Gonny

Van de voorzitter

donderdag

Steun van de samenleving

12 okt

Ontspannen met acces bars (inschrijven)
o.l.v. Angelique
15 okt Wandelen o.l.v. Antonio/Gerard
maandag Schilderen (inschrijven) o.l.v. Roel
16 aug Handmassage (inschrijven) door Dorien

vrijdag

Steun voor mensen die met de ziekte kanker
te maken hebben, dat is het doel van ons
Inloophuis. Om te kunnen blijven bestaan
heeft het Inloophuis zelf ook steun nodig
van de samenleving. Bijna alle kosten van
de huur van het huis tot en met materiaalkosten worden betaald uit de opbrengsten
van evenementen, giften en sponsoring. De
24-uur van Woerden was in veel opzichten
ook dit jaar weer een fantastisch evenement
en één van de successen was een mooie
opbrengst. De opbrengst ging gedeeltelijk

dinsdag

naar wetenschappelijk onderzoek en voor een
flink deel naar het Inloophuis. Na de 24 uur
waren er nog twee fietstochten en onlangs, op
1 september, een wandeltocht. Allemaal mooie
activiteiten, goed ondersteund door onze vrijwilligers en deze zomer steeds met mooi weer.
Bij dit alles concurreren we wel met heel veel
andere activiteiten en goede doelen. Voortdurende aandacht is daarom nodig. Het bestuur denkt
na over nieuwe manieren van sponsoring. Alle
ideeën zijn welkom. De positieve kant van dit
verhaal is dat het al 13 jaar lukt om het benodigde geld voor het Inloophuis bij elkaar te krijgen.
Dankzij het vele werk van onze vrijwilligers en dankzij de steun van veel mensen,
organisaties en bedrijven in Woerden.
Adri van Montfoort

De wandeltocht op 1 september was een

Tijdens Struinen in de Tuinen Woerden

was het ook in de tuin van het Inloophuis goed toeven
onder genot van een concert door De tast van Willem
Jacobs & Friends

social media, maar ze komen er niet aan toe.
Klanten kunnen dat allemaal bij ons over de
schutting gooien, hoeven ze het zelf niet te doen.
We behandelen ons ‘vrijwilligerswerk’ hetzelfde
als het werk voor onze reguliere klanten. We willen trots kunnen zijn op ons werk. Afhankelijk van
de vraag maken we een aantal opzetjes waarna
meestal al snel duidelijk is welke het meeste
aanspreekt. Die werken we dan uit in logo,
huisstijl met kleuren, lettertypes en de rest. Van
oorsprong ben ik grafisch vormgever, toen je nog
met de hand tekende. Van daaruit
ben ik de marketing ingerold, maar
toen je ook op de computer kon
tekenen, raakte ik daar weer totaal
door gefascineerd. Nu doe ik beide, al doe ik als directeur ook veel
acquisitie voor Pencilpoint. Ik noem
mezelf het oliemannetje van het bedrijf. We zijn nu met tien medewerkers en zijn net verhuisd naar een
prachtige centrale plek in Woerden:
op de hoek van de Stationsweg en
de Utrechtsestraatweg. Voorlopig
kunnen we hier voort.’

zonovergoten dag met een prachtige wandeling
vanaf Boer Bert in Kamerik. Voor het tweede jaar
een groot succes.

Aanmelden kan via  Info@inloophuislevenmetkanker.nl of via
 06-14004496 of tijdens openingsuren op  0348-447643.

Boekentip
Hersenkreukels, Patrick van Schaik, Van zorgeloos naar zorgelijk
Patrick van Schaik schreef een boek over het proces van zijn vrouw Inge en hemzelf, toen ze een jaar na
elkaar kanker kregen. ‘Wij kregen kanker. Inge kreeg borstkanker in het najaar van 2013 en Ik een hersentumor in het najaar van 2014. Allebei zijn wij behandeld en ondervinden nog dagelijks de gevolgen van onze
ziekte. Vanaf de start ben ik begonnen met het maken van aantekeningen, met deze aantekeningen ben ik
gaan schrijven.
Zo schrijf ik over de radioloog die op Brigitte Kaandorp lijkt, over mijn verzoek om hardrock te draaien tijdens
de operatie, over mijn honger naar technische weetjes, over Inge die mijn scan al zag, nog voordat ze iets
mocht weten. Kortom, het boek geeft een inkijkje in het totale proces waarover velen weinig vertellen of er
helemaal over zwijgen, maar dat voor veel mensen heel herkenbaar zal zijn. Het boek is geschreven voor een hele brede doelgroep, want bijna iedereen kent wel iemand die te maken heeft met kanker. Zo positief als ik begin, wil ik ook positief eindigen met
hoe we er nu als gezin voor staan.’

Colofon Inloper

Het boek is te koop in het Inloophuis of te bestellen voor € 19,95 + verzendkosten op www.hersenkreukels.nl
De opbrengst komt ten goede aan STOPhersentumoren.nl, een klein deel gaat naar het Inloophuis.

Redactie: Waldien Burger, w.burger@netraamwoordwerk.nl Stuur dan even een e-mail naar:
Opmaak: Cobus Buerman, j.l.buerman@hetnet.nl
info@inloophuislevenmetkanker.nl

Wilt u De Inloper voortaan digitaal ontvangen?
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