Juli 2022
Welkom in ons Inloophuis!
U bent op maandag, dinsdag én donderdag van harte welkom voor inloop met
koffie en thee, een gesprek en/of activiteit.
Wij blijven gedurende de maand juli open op maandag, dinsdag en donderdag
van 10:00 – 16:00u. Qua activiteiten zal er wel gekeken worden of er voldoende
animo is om de betreffende docent te laten komen.
Ondersteuning/Begeleiding op het gebied van Rouw en Verlies
Voor ondersteunende individuele gesprekken kunt u telefonisch of per mail een
afspraak maken met Joke van der Hoek of Janny Schilperoord. Hier is een kleine
bijdrage van € 5,00 aan verbonden.
Voor informatie en/of aanmelden voor bovenstaande kunt u ons bellen of een
mail sturen naar janny@inloophuisdeboei.nl
Nieuwe activiteit:
Inloophuis de Boei heeft een nieuwe activiteit: Samen naar de film.
Speciaal voor mensen die alleen zijn, of behoefte hebben aan afleiding overdag
hebben we iets leuks bedacht! Pathé Schouwburgplein heeft iedere
dinsdagmiddag een speciale actie waarbij je voor Eur.8,50 naar de film kan (incl.
koffie + koek). En wij gaan (een keer in de maand) met je mee! Aanmelden graag
via communicatie@inloophuisdeboei.nl zodat wij de kaartjes kunnen reserveren.
Look Good Feel Better:
Op dinsdag 12 juli is er weer een workshop van Look Good Feel Better. De
workshops van LGFB zijn bestemd voor iedereen met kanker die momenteel
chemotherapie, bestraling of andere vormen van behandeling ondergaat of
waarvan de laatste behandeling niet langer dan 6 maanden geleden is.
Aanmelden via communicatie@inloophuisdeboei.nl
Tijd

Activiteit

Prijs

Begeleider

10.00 - 12.00

Creatieve inloop

€ 3,00

Diana

10.00 - 12.00

Bakkie Troost 2
(Gesloten groep)

€ 3,00

Joke/Janny

dinsdag 5 juli

14.00 - 15.00

Pilates

€ 3,00

Agnes

woensdag 6 juli

14.00 - 16.00

Reiki

€10.00

Rob

10.00 - 12.00

Tekenen & Schilderen

€ 3,00

Ferry

12.30 – 13.30

Lunch

€ 3,00

Wilma

maandag 4 juli

donderdag 7 juli

Dag

Activiteit

Prijs

Begeleider

10.00 - 12.00

Creatieve inloop

€ 3,00

Diana

10.00 - 12.00

Look Good Feel Better

14.00 - 15.00

Pilates

€ 3,00

Agnes

10.00 - 12.00

Tekenen & Schilderen

€ 3,00

Diana

10.30 - 11.30

Massage

€ 7,50

Jolanda

12.30 – 13.30

Lunch

€ 3,00

Wilma

maandag 18 juli

10.00 - 12.00

Creatieve Inloop

€ 3,00

Diana

dinsdag 19 juli

14.00 - 15.00

Pilates

€ 3,00

Agnes

10.00 - 12.00

Tekenen & Schilderen

€ 3,00

Ferry

12.30 – 13.30

Lunch

€ 3,00

Wilma

maandag 25 april

10.00 - 12.00

Creatieve Inloop

€ 3,00

Diana

dinsdag 26 juli

13.30 -15.30

Naar de film!

€ 8,50

Tjitske

14:00 – 15:00

Pilates

€ 3,00

Agnes

10.00 - 12.00

Tekenen & Schilderen

€ 3,00

Diana

10.30 - 11.30

Massage

€ 7,50

Jolanda

12.30 – 13.30

Lunch

€ 3,00

Wilma

maandag 11 juli
dinsdag 12 juli

donderdag 14 juli

donderdag 21 juli

donderdag 28 juli

Tijd

