
 
   

APRIL 2016 TERUGKERENDE ACTIVITEITEN TIJD 
   
Elke  dinsdag Inloopochtend en middag 10:00 uur tot 16:00 uur 
Elke dinsdag morgen Ontspannende voetmassage / Gezicht-hals massage  (LET OP: om de 14 dagen en op afspraak) 10:00 uur tot 12:30 uur 
Elke Dinsdagmorgen Stap voor Stap 10:00 uur tot 12:30 uur 
Elke dinsdagmiddag Creatieve workshop met Hennie en Jenny 14:00 uur tot 16:00 uur 
Elke donderdagmorgen Inloopochtend 10:00 uur tot 12:30 uur 
Elke donderdagmorgen Handverzorging / paraffine bad (reserveren gewenst)  10:00 uur tot 12:30 uur 
Elke donderdagmiddag Mindfulness cursus ( totaal 8 lessen) 13:30 uur tot 16:00 uur 
   
Elke 1e woensdag v.d. maand Onder de regenboog, kinderen rouwen anders (reserveren gewenst) 14:00 uur tot 16:00 uur 
Elke 2e woensdag v.d. maand Nabestaanden bijeenkomst (intake verplicht) 14:00 uur tot 16:00 uur 
Elke 3e vrijdag v.d. maand ‘De mannen’ 20:00 uur  tot 22:00 uur 

Elke laatste woensdag v.d. maand Reiki (op afspraak) 14:00 uur tot 16:00 uur 
Elke laatste woensdag v.d. maand Eten voor alleenstaanden (reserveren verplicht, zie voorwaarden website) 17:00 uur tot 20:00 uur 

                                                       
MAANDPROGRAMMA 

Woensdag 6 april Onder de regenboog kinderprogramma (op afspraak) 14:00 uur tot 16:00 uur 
Donderdag 7 april Voetreflex therapie 10:00 uur tot 12:30 uur 
Woensdag 13 april Nabestaanden begeleiding (intake verplicht) 14:00 uur tot 16.00 uur 
Donderdag 14 april Hotstone massage (op afspraak) 10:00 uur tot 12:30 uur 
Donderdagmiddag 14 april Start nieuwe cursus Mindfulnes 13:30 uur tot 16:00 uur 
Vrijdag 15 april ‘De Mannen’ 20.00 uur tot 20:00 uur 
Donderdag 21 april Voetreflex therapie  14:00 uur tot 16:00 uur 
Dinsdag 26 april Informatiebijeenkomst Stoma vereniging (aanmelding gewenst) 10:00 uur tot 12:30 uur 
Woensdag 27 april Koningsdag (dan zijn wij gesloten) Gesloten 
Donderdag 28 april Hotstone massage (op afspraak) 10:00 uur tot 12.30 uur 
Donderdag 28 april Reiki (op afspraak) 14:00 uur tot 16:00 uur 
   

Reserveren of informatie:  info@inloophuismedemblik.nl /www.inloophuismedemblik.nl  of loop even binnen op de Oosterhaven 11, Medemblik. 
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