
 
Activiteiten Inloophuis Medemblik /Stedebroec 
Januari 2018 
ALTIJD   TERUGKERENDE ACTIVITEITEN      TIJD 
Elke dinsdag   Inloopochtend voor patiënten, partners begeleiders, mantelzorgers etc   10:00 tot 12:30 uur 
Elke Dinsdagochtend  Gezamenlijke lunch  met de gasten. Eigen bijdrage 2,00 p.p.    12:30 tot 13:30 uur  
Elke Dinsdagochtend  ‘Stap Voor Stap’ Wandelen in en rondom Medemblik     10:30 tot 11:30 uur  
Elke dinsdagmiddag  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Elke donderdag  Mindfulness  (inschrijven verplicht)      13:30 tot 16:30 uur 
Elke donderdagochtend Inloopochtend voor patiënten, partners begeleiders, mantelzorgers etc   10:00 tot 12:30 uur 
elke donderdag ochtend Handverzorging /paraffine bad ( op afspraak)     10:30 tot 12:30 uur 

 
ELKE MAAND  VAST PROGRAMMA 
Elke 1e woensdag   Onder de regenboog, Kindermiddag  met spel ontspanning en begeleiding   15:00 tot 17:00 uur 
Elke 2e woensdag   Nabestaande bijeenkomst  (intake  behoort tot de procedure)     14:00 tot 16:00 uur 
Elke 3e woensdag   Wordt nog nader ingevuld       14:00 tot 16:00 uur 
Elke 4e woensdag  Reiki door Erna  ( op afspraak)       14:00 tot 16:00 uur 
Elke laatste woensdag Eten voor alleenstaanden (reserveren verplicht)  NB eigen bijdrage 5,00 euro p.p.  17:00 tot 20:00 uur 
Elke laatste vrijdag  ‘De Mannen’ Bijeenkomst voor mannen (steeds wat anders)     20:00 tot 22:00 uur 
 
NOVEMBER  ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 
Dinsdag 2 januari  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Woensdag 3 januari  Inloop ‘ Inloophuis de stek’ Grootebroek      10:00 tot 12:00 uur 
Woensdag  3  januari   Mindfulness  ( Inloophuis de Stek- Grootebroek  (volgeboekt)     10:00 tot 12:00 uur  
Woensdag 3 januari  NB deze maand is er geen kindermiddag      15:00 tot 17:00 uur 
Donderdag 4 januari   Voetreflex massage  door Monique (op afspraak)     10:30 tot 12:30 uur 
Dinsdag 9 januari  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Woensdag  10  januari   Mindfulness  ( Inloophuis de Stek- Grootebroek  (volgeboekt)     10:00 tot 12:00 uur 
Woensdag 10 januari     Nabestaande begeleiding  (na intake gesprek)     14:00 tot 16:00 uur 
Donderdag 11 januari Voetreflex massage door Monique (op afspraak)     10:30 tot 12:30 uur 
Donderdag  11 januari Ronde tafel gesprek  ‘een levens einde naar wens!’ (gratis toegang)    14:00 to6 16:00 uur 
Dinsdag 16 januari  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Woensdag  17  januari   Mindfulness  ( Inloophuis de Stek- Grootebroek  (volgeboekt)     10:00 tot 12:00 uur 
Woensdag 17 januari  Inloop ‘ Inloophuis de stek’ Grootebroek      10:00 tot 12:00 uur 
Donderdag 18 januari Voetreflex massage door Monique (op afspraak)     10:30 tot 12:30 uur 
Dinsdag 23 januari  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Woensdag  24  januari   Mindfulness  ( Inloophuis de Stek- Grootebroek  (volgeboekt)     10:00 tot 12:00 uur 
Donderdag 25 januari Voetreflex massage door Monique (op afspraak)     10:30 tot 12:30 uur 
Vrijdag 26 januari  ‘De mannen’, bijeenkomst van mannen (met altijd iets ontspannend)   20:00 tot 10:00 uur 
Dinsdag 30 januari  Haakclub ( leer haken, doe mee met een project of maak een eigen creatie   14:00 tot 16:00 uur 
Woensdag 31 januari  Inloop ‘ Inloophuis de stek’ Grootebroek      10:00 tot 12:00 uur 
Woensdag 31 januari  Eten voor alleenstaanden (reserveren verplicht)     17:00 tot 20:00 uur 
 
RESERVEREN EN MEER INFORMATIE 
info@inloophuismedemblik.nl  Tel: 06-10227488 – 0227-820170.  www.inloophuismedemblik.nl  Oosterhaven 11, 1671 AA Medemblik. 
Inloophuis In ‘De Stek’ Tel: 06-10227488 – 0227-820170.  www.inloophuismedemblik.nl  Op den hoef 36 Grootebroek 
 
VOOR WIE? 
Het inloophuis staat open voor iedereen die geconfronteerd is met een levensbedreigende ziekte, maar ook hun partners, kinderen, opa en 
oma’s, ouders, mantelzorgers, verzorgers etc. 
 
DE MANNEN 
‘De Mannen” Is voor mannen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte, of een partner of kind hebben met deze 
aandoening. Het programma bestaat uit wisselende activiteiten. 
 
KOSTEN 
De ontspanningstherapieën zijn gratis voor de gasten van het inloophuis (patiënten en naasten), tenzij anders aangegeven. 
 
PERSOONLIJK GESPREK 
Wil je eerst graag een persoonlijk gesprek? Mail dan naar info@inloophuismedemblik.nl, dan maken wij een afspraak. 
 
Wij zijn ook te vinden in Stede Broec, Inloophuis in ‘De Stek’ | Op den Hoef 36 Grootebroek 

mailto:info@inloophuismedemblik.nl

