
VOOR WIE
Iedereen is welkom: kankerpatient, ex-kankerpatient, 
mantelzorger, partner, kinderen, vrienden en vriendin-
nen, sponsors en professionals uit de gezondheidszorg. 
Kortom, iedereen die betrokken is. Het huis staat in 
Gorinchem en heeft naast een plaatselijke ook een 
regionale functie. Ons adres is: W. de Vries Robbeweg 1 
in Gorinchem.

WAT IS EEN INLOOPHUIS?
Een Inloophuis is een ontspannen ontmoetingsplaats 
voor mensen met kanker en hun naasten. De naam zegt 
het al, u kunt gewoon bij ons binnen lopen. Buiten het 
medische circuit kunt u met vrijwilligers praten over 

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen in ons sfeervolle 
en gezellig ingerichte pand. Drink op uw gemak een kopje koffi e of thee en laat u 
informeren over mogelijkheden. Kom over de drempel om kennis te maken, wat kunt 
u daar doen als gast en wat kunt u betekenen als bedrijf voor onze Stichting.

OPEN DAG INLOOPHUIS DE BLAUWE ANEMOON
U BENT VAN HARTE welkom VANAF 11.00 UUR TOT 16.00 UUR OP ZATERDAG 24 MEI 2014

wat u bezighoudt maar ook u kunt, als u dat wilt, uw 
ervaringen met anderen delen. Door deel te nemen aan 
een van onze activiteiten is het fi jn afl eiding te hebben, 
te bewegen of plezier te hebben. Ontspannen bezig 
zijn in een huiselijke sfeer, daar gaat het om! Daarom 
starten we altijd met een vers kopje koffi e of thee met 
iets lekkers erbij.

NIEUWSGIERIG?
Wilt u meer weten over Inloophuis De Blauwe Anemoon 
of wilt u onze activiteiten fi nancieel of als vrijwilliger 
ondersteunen? Kom dan naar ons open huis of bezoek 
onze informatieve website. Daar zijn we best trots op! 
www.deblauweanemoon.nl

Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon W. de Vries Robbéweg 1, Gorinchem, 0183-820213, info@deblauweanemoon.nl, www.deblauweanemoon.nl

ONTMOETEN • DELEN  • BEGRIP • HUISELIJKHEID • AFLEIDING  • ACTIVITEIT 

voor mensen met kanker en hun naasten

Inloophuis
De Blauwe Anemoon

ACTIVITEITEN
Iedere week worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. Hieronder vindt u een aantal 
voorbeelden. U bent van harte welkom om 
vrijblijvend een keer deel te nemen. Er is vast iets 
waar uw interesse naar uitgaat: 

Wandelen • Yoga • Digitale fotografi e cursus • 
Themamiddagen • Gespreksgroepen, ook voor 
naasten • Samen koken samen eten • Photoshop-
cursus • Individuele massage • Creatieve 
workshops zoals 3D-kaarten maken, boetseren, 
cupcakes versieren, schilderen.

Zie www.deblauweanemoon.nl voor de 
openingstijden en het actuele activiteitenpro-
gramma.


