
 

  

Het Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden neemt u graag mee in de activiteiten en 

bijzondere momenten die we in 2017 mochten beleven en optekenen. Via tekst en veel beeld 

leggen we op deze manier verantwoording af over onze werkzaamheden. 
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Jaarverslag 2017 
Inloophuis ‘Leven met kanker’  

 

Bestuur 

Het bestuur van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ bestond in het 

verslagjaar uit de volgende bestuursleden: 

• Adrie van Montfoort: (foto links) voorzitter vanaf 1 juli;  

• Albert Geertjes: (foto rechts) voorzitter tot 1 april;  

• Marie-Louise van Rossum (PR & Communicatie);  

• Mireille Hoekstra (secretaris/vicevoorzitter);  

• John van der Meer (Netwerk en Fondsenwerving);  

• Dick Fokke (Kwaliteit & Opleiding; Ontwikkeling vanaf 1 juli);  

• Menno van Gijssel (penningmeester);  

• Leo Slingerland (Ontwikkeling tot 1 juli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur vergaderde in 2017 acht keer en sprak onder andere over 

de dagelijkse gang van zaken, het aantal bezoekers en de financiën. 

Daarnaast denkt het bestuur na over mogelijkheden om meer mensen 

te bereiken, waaronder jongeren. Het bestuur volgt hierbij ook de 

ontwikkelingen bij andere Inloophuizen. Door de opbrengst van acties, 

bijdrages van vrienden, donateurs en donaties kon het Inloophuis de 

kosten ook dit jaar weer dragen. 

 

 

 

 

Leo Slingerland spreekt de 

aanwezigen toe tijdens zijn 

afscheid als bestuurslid  

op 1 oktober.  

Hoogtepunten  

 

In deze kolom zetten 

we steeds een aantal 

hoogtepunten van het 

jaar op een rij, 

gerubriceerd naar 

maand, voorzien van 

aansprekende foto’s. 

 

Januari 

 

Training 

In januari en februari 

namen de vrijwilligers 

dele aan een 

verdiepende training 

van IPSO, de  

landelijke koepel van 

Inloophuizen. 
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 Vrijwilligers 

Het Inloophuis ‘Leven met kanker‘ kan alleen maar bestaan dankzij de 

vele vrijwilligers die dagelijks de gasten ontvangen, activiteiten voor en 

met hen organiseren.  

In 2017 waren er  62 vrijwilligers actief. 

 

Training 

Om ons Inloophuis een veilige plek 

voor gasten, vrijwilligers en 

medewerkers te hebben, waren de 

vrijwilligers en medewerkers op 26 

januari te gast bij de 

brandweerkazerne in Woerden. Hier 

kregen zij een training met de AED 

en met diverse brandblusmiddelen en 

-methodes van Nico Langhout van 

BRN Brandbeveiliging en lid van 

de vrijwillige brandweer in 

Woerden samen met Peter 

Frankhuisen van Frankhuisen 

Medical Training & Solutions. 

 

Gasten  

In 2017 had het Inloophuis circa 2500 contactmomenten en kon  

48 nieuwe gasten verwelkomen. De gasten waarderen het Inloophuis 

bijzonder goed, zo bleek uit de in het najaar gehouden enquête die 

door 20% van de gasten werd ingevuld. De meeste gasten komen hier 

na hun behandeling om te proberen het leven weer op te pakken.  

Zij komen spontaan binnen maar komen vaak ook voor gerichte 

workshops op creatief gebied, met ontspanning of beweging. 

Het eerste contact verliep goed, prettig, warm, gastvrij of vriendelijk en 

de gasten voelen zich over het algemeen gehoord, veilig en op hun 

gemak. Het geeft rust en ruimte, er is begrip, je hoeft niets uit te leggen.  

Dat is zeker een compliment aan de vrijwilligers die dagelijks voor de 

gasten klaastaan als gastvrouw of als leider van een workshop. 

 

Februari 

 

Rozen uitdelen  

Op 4 februari  

Wereld Kankerdag  

 

C the Family 

Optreden van deze 

Woerdense formatie   

op zondag 5 februari
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Rouw ontmoetingsgroep 

In 2017 besloot het Inloophuis ‘Leven met kanker’ een nieuwe 

ontmoetingsgroep te starten: de Rouw Ontmoetingsgroep voor mensen 

die te maken hebben met het verlies van een dierbaar persoon en dat 

hoeft niet alleen door de oorzaak kanker te zijn.  

De avonden staan onder leiding van psychosociaal therapeut Geertje 

Bol en een vrijwilliger van het Inloophuis. Op 7 februari vond de eerste 

avond plaats en gezien de belangstelling werd al snel besloten hier 

een vaste maandelijkse avond van de maken. Sinds juli 2017 vindt de 

rouw ontmoetingsgroep plaats op de tweede dinsdag van de maand.    

 

Evenemententeam 

Gedurende het verslagjaar werden het team dat thema-middagen 

organiseerde samengevoegd met het zondagmiddag team tot een 

geheel nieuw ‘Evenemententeam’. Op deze manier kunnen beide 

teams de krachten bundelen en activiteiten organiseren op momenten 

dat dit geschikt is. Het bleek dat thema-middagen en muzikale 

zondagen op vaste momenten niet meer in een behoefte voorzien.  

De nieuwe opzet moet een breder publiek aanspreken. En met succes. 

Zo werden er incidenteel muzikale zondagen georganiseerd, twee keer 

in combinatie met het 

afscheid van vrijwilligers. 

Het team organiseerde 

ook het sloepvaren, een 

muziekquiz, de 

kerstviering en 

themamiddagen met 

gastsprekers over de 

Wereldwinkel, 

Archeologie, Edelherten 

en Taiwan.  

Op de foto vijf van de zeven teamleden 

 

Kernteam 

Op 2 januari kreeg Marjan Duurkoop (l) 

een nieuwe collega. Winny van Rij (r) 

volgde José Stijntjes op waarmee het 

Inloophuis nog meer inzet op pr en 

communicatie 

  

Maart 

 

Musical 

Gasten van het 

Inloophuis mochten de 

musical van 

SterAllures bezoeken  

op vrijdag 10 maart in  

Het Klooster. 

 

 

Lezing archeologie 
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Afscheid vrijwilligers 

Op 2 april namen de gastvrouwen Bertie Kok en Ria Vendrig afscheid. 

Ook voorzitter Albert Geertjes nam afscheid na een periode van vijf 

jaar vanwege zijn verhuizing naar Rotterdam. 

Het was een waardig 

en vooral heel gezellig 

afscheid dat vanwege 

het mooie weer buiten 

kon plaatsvinden.   

De muzikale omlijsting 

kwam van Adriaan 

Slob, Dick Fokke en 

Roel van der Bij. 

 

 

Op zondag 1 oktober namen Liedia Steenbergen en Wilma Griffioen 

afscheid als gastvrouw en Leo Slingerland als bestuurslid. Deze 

zondag werd opgeluisterd door Torres Blues, vaker te gast in ons 

Inloophuis. 

 

 

 

April 

 

Nachtcultuur  

Op 1 april stonden de 

deuren van ons Inloophuis 

tijdens Nachtcultuur open 

voor een breed publiek dat 

op deze manier kon  

kennismaken, zowel met 

ons huis als met singer-

songwriter Adriaan Slob. 

 

 

Feestelijk afscheid 
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Sponsoring, donaties, fondsen, subsidies 

Het Inloophuis is financieel afhankelijk van sponsoren, donateurs, 

collecte, fondsen en subsidie. Ook in 2017 droegen de jaarlijkse 

donaties en de 

collecte voor 

een belangrijk 

deel bij aan de 

inkomsten. 

Bijzonder was 

de gift van 

Holland 

Casino Utrecht 

dat de op de 

grond gevallen 

muntjes spaart 

en aan een 

goed doel 

geeft.  

Ook van particulieren die het 

Inloophuis een warm hart toedragen 

ontving het Inloophuis gelden bij 

jubilea en dergelijke, zo ook van de 

11-jarie Zoë die een eigen 

kinderteam heeft in 2018.  

Daarnaast waren er bedrijven die bij 

acties het Inloophuis sponsorden en 

winkeliers die zorgden voor een 

spaarpot op de toonbank. Na het spijtig overlijden van enkele gasten 

ontvingen we eveneens financiële bijdragen ter ondersteuning van het 

Inloophuis.  

Evenals voorgaande jaren ontving het Inloophuis een 

waarderingssubsidie van de Gemeente Woerden. Daarnaast waren er 

ontvangsten van enkele Goede doelen Fondsen. 

 

Communicatie 

In 2017 ontvingen de vrijwilligers maandelijks een 

nieuwsbrief met belangrijke informatie en 

wetenswaardigheden over gasten.  

De Inloper verscheen in 2017 drie maal. De eerste in 

het voorjaar was nog in oude stijl, de twee in het 

najaar waren al aangepast aan de nieuwe huisstijl 

 

 

Mei 

Ankertour 

21 mei 

 

Wandelen  

De wandelgroep van 

maandagmiddag trekt 

er wekelijks op uit. 

Vooral als de 

temperatuur weer wat 

oploopt, is het heerlijk 

om Woerden te 

verkennen onder 

leiding van Antonio of 

Gerard. 
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Op de fiets 

De maanden mei en juni waren vooral sportief. Vele vrijwilligers, 

gasten en andere betrokkenen klommen in de pedalen om geld bij 

elkaar te fietsen voor het Inloophuis.  

Op zondag 21 mei vond de 

tweede Ankertour plaats, een 

gezamenlijk evenement van 

ons Inloophuis en Inloophuis  

’t Anker in Mijdrecht.  

De wielertourclubs TTC de 

Merel uit Mijdrecht en WTC 

Woerden organiseerden deze 

toertocht gezamenlijk. 

Vrijwilligers zorgden voor gebak 

en Albert Heijn sponsorde weer 

een leuk aantal vlaaien. De 

opbrengst van € 2168,00 werd 

door beide Inloophuizen gedeeld. 

 

 

Ook de Rabofietstocht op zaterdag 10 juni was succesvol. Met een 

groep van 30 gasten en vrijwilligers werd een afstand van ruim 30 

kilometer afgelegd. Onderweg was er tijd om te picknicken. Ook 

anderen vulden het Inloophuis ‘Leven met kanker’ in als goed doel en 

dat leverde ruim € 600,- op waarmee we materialen voor activiteiten 

kunnen bekostigen. 

 

 

  

Juni 

 

Graskaasdag  

6 juni 

 

 

Rabo Fietstocht 

10 juni 

 

 

BBQ  

Speciaal voor onze 

vrijwilligers op 16 juni 
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Volop aandacht 

Op het gebied van PR & Communicatie lag in 2017 het accent op de 

evenementen die werden georganiseerd waarbij het Inloophuis ‘Leven 

met kanker’ als ‘het goede doel’ centraal stond.  

De Ankertour, de 

Rabo Fietstocht, de 

wandeling ‘Leven in 

de polder’ met 

daaraan voorafgaand 

de Graskaasdag 

waarop vrijwilligers 

en gasten van het 

Inloophuis het 

langste broodje 

gezond hielpen 

beleggen. Dit was een initiatief van Rob van Hoogdalem van de 

stichting ‘Leven in de polder’. Hij organiseert acties voor goede doelen. 

Tijdens de Graskaasdag was de opbrengst van het langste brood voor 

het asiel, het Inloophuis kon op die dag alvast de te houden wandeling 

op 26 augustus promoten. Bestuursleden gaven informatie en 

regelden de inschrijvingen vanuit een speciale kraam. 

 

Huisstijl 

Het Inloophuis startte het nieuwe jaar met een geheel nieuwe en 

eigentijdse website, gemaakt door Marc Reijnders, en in de loop van 

het jaar besloot het bestuur ook de huisstijl op te frissen met een 

nieuwe logo, ontworpen door 

Pencilpoint. Het logo straalt 

verbondenheid uit 

 

De huisstijl zal gaandeweg op 

alle uitingen worden ingevoerd 

met als deadline De 24 uur van 

Woerden in 2018, waarop de 

hele metamorfose gereed moet 

zijn. Wel al werd de nieuwsbrief 

voor gasten, donateurs en 

relaties aangepast.  

‘De Inloper’ heeft nu een frisse, moderne en rustige uitstraling. 

 

 

 

Juni 

 

Voetbal tegen 

Kanker  

4 juni 

BBQ  

Speciaal voor onze 

vrijwilligers op 8 juni 

 

Rabo fietstocht  

Ook dit jaar weer 

succesvol op 11 juni 

 

 

Juli 

 

Sloepvaren  

Met de boot van Dick  

op 18 juli 

 

 

Voor de Kidsclub  

Op 5 juli 
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Familie-avond WVW  

Gasten en vrijwilligers waren op uitnodiging van het VSB-Fonds te 

gast op de familie-avond van de Woerdense Vakantieweek op 

zaterdag 19 augustus. Ze werden in de watten gelegd met een hapje 

en drankje en zaten droog op deze regenachtige avond. 

 

Wandeling ‘Leven in de polder’ 

Op zaterdag 26 augustus voerde een 

prachtige wandeltocht door polders en 

weilanden van De Meije en Zegveld 

waarbij er een klein stukje gevaren 

moest worden om naar weilanden te 

komen waar je nogmaals niet mag 

wandelen. 

 

De route was 14 kilometer lang 

en onderweg werd gestopt op 

diverse leuke en informatieve 

plaatsen zoals de katholieke kerk 

in de Meije, restaurant Strand 

Zomer, Boerderij de Koekoek en  

Kaasboerderij de Groot geeft 

informatie over het bedrijf. In 

totaal deden er ruim 150 

wandelaars 

mee die elk 

een tientje 

opleverden 

voor het 

Inloophuis.  

Augustus 

Nieuwe voorzitter 

Adri van Montfoort 

 

Familie-avond 

26 augustus 

 

 

‘Leven in de polder’   

26 augustus 
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Beklimming van de Mont Ventoux  

Op 31 augustus en op 1 

september was de 

beklimming van de Mont 

Ventoux met het Team 

Gandong goes Mont 

Ventoux met daarin drie 

deelnemers van het 

Inloophuis.  

Dit team doneerde de 

opbrengst aan het 

Inloophuis, net als het 

team Gerritse. Dit leverde het prachtige bedrag op van 6.750 euro. 

 

Nieuwe workshops 

In de zomer startte Gonny van der Bij met een driedelige workshop 

beeldhouwen die wegens groot succes in oktober nog eens werd 

herhaald.  

 

 

In september startte Petra 

Bakker met een driedelige 

workshop Vrije Poëzie waarin 

diverse gasten hun dichttalent 

ontdekten.  

 

 

 

 

 

Ook kwam Casper van Benthem geregeld om vragen te beantwoorden 

over telefoon, tablet en laptop. 

September 

 

Mont Ventoux 

31 augustus +1 september 

 

 

Atelierroute 

2 + 3  september 
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Collecte  

Maar liefst 61 collectanten zorgden van 22 tot 28 oktober voor een 

opbrengst van € 6.878,=. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 

zich hard maken voor ons Inloophuis en door in Woerden, Kamerik en 

Harmelen langs de deuren gaan.  

 

Stand St. Antonius Ziekenhuis Woerden 

De hele maand oktober (borstkankermaand) stond het Inloophuis 

‘Leven met kanker’ met een stand in het Ziekenhuis in Woerden. 

 

Stagiaires 

Het Inloophuis ‘Leven met kanker’ is een plek waar diverse stagiaires 

terecht kunnen.  

Zo zijn er diverse jongelui geweest die hier hun maatschappelijke 

stage hebben verricht. Zij lopen dan mee met de gastvrouwen of met 

de activiteiten om zo het Inloophuis en het werk dat het Inloophuis 

doet te leren kennen. 

Ook bood het Inloophuis weer ruimte aan zorgstages van het Kalsbeek 

College. 

  

Overleg en contacten met … 

Om alle activiteiten voor gasten en hun naasten goed te laten 

verlopen, om steeds weer stil te staan bij de missie en visie van het 

Inloophuis ’Leven met kanker’ vinden er diverse overlegvormen plaats 

van bestuur, vrijwilligers en kernteam. Ook binnen Woerden 

onderhoudt het Inloophuis goede contacten met collega 

vrijwilligersorganisaties binnen het NiO, het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, 

huisartsen, Gemeente Woerden, andere zorginstellingen en 

maatschappelijk organisaties zoals Welzijn Woerden.  

 

 

Oktober 

 

Beursvloer 

5 oktober: deal met 

dansschool Enjoy die in 

2018 een workshop 

Linedance voor de gasten 

verzorgt. 

 

 

Collecte 

22 t/m 28 oktober 

Stagiaires helpen bij de  

collectevoorbereidingen 
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Fotoshoot 

In februari en in december kon het Inloophuis gasten een speciale 

fotoshoot aanbieden. Oud bestuurslid Ton van der Made organiseerde 

dit en kreeg professionele hulp van fotograaf Gijs Possel en 

schoonheidsspecialiste Pauline van der Hoef.  

 

 

Kwaliteit en opleiding 

Vijf keer per jaar komen vrijwilligers bij 

elkaar om ervaringen uit te wisselen, voor 

intervisie, casuïstiek en om kennis te 

maken met het aanbod van workshops in 

het Inloophuis om de gasten goed te 

kunnen informeren.  

 

In oktober en november volgden negen nieuwe vrijwilligers een 

basisopleiding van zes dagdelen, gegeven door een trainer van IPSO, 

de landelijke koepel van Inloophuizen die zorgt voor 

kwaliteitsbewaking, ondersteuning en biedt jaarlijks overleg en 

trainingen voor medewerkers en vrijwilligers op het gebied van 

bijvoorbeeld gesprekstechniek, gastvrouw- en gastheerschap. 

 

 

November 

Filmavond met diner 

21 november 

 

Kwaliteit op opleiding 

9 november: uitreiking 

certificaat basistraining 

nieuwe vrijwilligers 

 

28 november: resultaat 

van een gezamenlijk 

vrijwilligerskunstwerk  
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Inloophuis ‘Leven met kanker’ 

Wilhelminaweg 12 

3441 XC Woerden 

T: 0348 – 447643 

M: 06 – 14004496 

info@inloophuislevenmetkanker.nl 

www.inloophuislevenmetkanker.nl  

Facebook: Inloophuis 'Leven met kanker' 

 

Openingstijden  

• Maandag van 13.30 tot 16.30 uur 

• Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.30  

tot 12.30 uur  

• ‘Kidsclub’ elke 1e woensdagmiddag 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 

   

December 

 

Kerstkaarten maken 

 

 

 

Kerstviering 

 

 

 

mailto:info@inloophuislevenmetkanker.nl
http://www.inloophuislevenmetkanker.nl/

