
Begeleiding en ondersteuning bij kanker 
 

De Nije Stichting werkt nauw samen met de Twentse

ziekenhuizen en is op vaste tijden te vinden op

diverse locaties in en dicht bij de ziekenhuizen en

gezondheidscentra. 

 

Zo is de Nije Stichting aanwezig in het MST in

Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen en het

Gezondheidscentrum in Overdinkel als informele

aanvulling op de formele zorg.

 

Tevens komt zij op verzoek naar plaatsen die wat

verder weg liggen en waarvoor Hengelo moeilijker

bereikbaar is met openbaar vervoer. 

 

Uiteraard is de Nije Stichting ook via telefoon, email

en beeldbellen te bereiken. 

Professionals en opgeleide vrijwilligers staan er

altijd klaar. Ze bieden een kop koffie of thee en een

luisterend oor. Je kunt in de Nije Hoeve terecht met

vragen, voor ondersteuning, een gesprek en

lotgenotencontact.

Het aanbod bestaat uit ondersteunende activiteiten

waarbij thema's als : omgaan met kanker, relaties,

ontspannen en welbevinden, weer aan het werk,

beweging en nog veel meer aan bod komen.

Er is een vast programma en er is ondersteuning op

maat mogelijk. Daarnaast is de Nije Hoeve ook een

plek om juist even niet met de ziekte bezig te zijn.

Wekelijks staan er diverse ontspanningsactiviteiten

op het programma en is er ruimte voor creativiteit. 

De activiteiten vinden in groepsverband en ook op

individuele basis plaats. 

Bij mooi weer is het erf van de boerderij een plek

om te ontspannen en er kan gewerkt of geplukt

worden in de biologische tuin.

 

KOSTEN EN VERGOEDINGEN
Een bezoek aan de Nije Hoeve, steunpunten,

informatie, een kop koffie of thee en

lotgenotencontact zijn altijd gratis. Voor deelname

aan een (groeps)activiteit kan een kleine

tegemoetkoming in de kosten worden gevraagd. 

De eventuele kosten staan vermeld bij de

activiteiten op onze website.

Een greep 

uit ons 

aanbod

Ondersteuning op maat

Lotgenotencontact 

(Creatieve) workshops 

Kenniscentrum 

Lezingen 

Mannengroep

Mindfulness 

Jongeren en kanker

Nabestaandengroep 

 Individuele coaching

 Wandelen

 Fietsen

 Lunchen  

 Nije Salon

 Nije biologische tuin 

 Massage

 Yoga

 Zhineng Qigong 

"Bij de 
Nije Stichting

 word je 
gehoord"

Voor persoonlijk contact zijn er coaches die, als

wandelmaatje door heel Twente, graag willen helpen

door samen letterlijk een stukje mee te lopen op je

pad. Ook als je niet kunt of wilt wandelen kun je met

hen een persoonlijk gesprek plannen voor

begeleiding en ondersteuning 

Informele 
zorg 

op maat

Voor iedereen 

die geraakt is door kanker

Centraal in Twente, op het gezondheidspark
Hengelo, ligt de Nije Hoeve. Hier kun je terecht met
al je vragen en ervaringen over kanker. Het is een
plek waar iedereen die met kanker te maken heeft
(gehad) welkom is, jong of oud, zelf geraakt door de
ziekte, als naaste of als nabestaande.

De Nije Hoeve
Eind 2021 openen wij de Nije Hoeve



De Nije Stichting
Psychosociale

Ondersteuning 
Oncologie

Twente

Hoofdvestiging 
De Nije Hoeve

 Bruinsweg 32 -7555 PS Hengelo 
074-2772772

  
www.denijestichting.nl 
info@denijestichting.nl 

 

Facebook – Instagram – Twitter 
LinkedIn - Pinterest

 

De Nije ondersteunt

Kanker heb je samen... www.denijestichting.nl

Nije steunpunt MST ENSCHEDE 
Koningsplein 1 - 7512 KZ Enschede 

Nije steunpunt MST HAAKSBERGEN
Wiedenbroeksingel 4 - 7481 BT Haaksbergen 

Nije steunpunt MST OLDENZAAL
 Prins Bernhardstraat 17 -7573 AM Oldenzaal 

Nije steunpunt OVERDINKEL 
Hoofdstraat 184 - 7586 BW Overdinkel 

Een luisterend oor bieden

Meedenken en informeren over aanvullende zorg en

ondersteuning

Afleiding bieden tijdens het wachten op een

behandeling of consult

Ontzorgen bij praktische zaken

Als je met kanker te maken krijgt, komt er heel wat op je

af. De gastvrouwen en -heren van de Nije Stichting zijn

er om mensen met kanker, en mensen van wie een

dierbare ziek is, te ondersteunen. De Nije is er voor alle

niet-medische vragen.

Wat kan de Nije voor jou betekenen?

Waar kun je de Nije Steunpunten vinden?
Op dit moment zijn we nog in de opstartfase. 

Indien nodig zullen wij meer dagdelen aanwezig zijn.

In de bijgesloten folder vind je de actuele

openingstijden en kamernummers per Nije Steunpunt. 

Informele 
aanvulling op

de formele
zorg

Locaties

Steunpunten

 

voor jou

 én jouw 

naasten

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

