
Juli Maandkalender  De NIJE Hoeve 
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

14.00 - 16.00 uur kanker & werk
              spreekuur

extra info

Kanker en Werk 
Lindy Lenfert houdt elke derde dinsdag v/d maand
 spreek uurover kanker en werk. Alle vragen over
kanker en werk kunnen gesteld worden en ook als
je ergens tegen aan loopt op werk gebied of met
de werkgever kun je dit tijdens de bijeeenkomst
bespreekbaar maken. 

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 

10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 

10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 

10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 
14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

  

coach gesprekken op afspraak 

coach gesprekken op afspraak 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 
coach gesprekken op afspraak 

19.00 - 21..00 uur mannen en kanker 

10.00 - 12.00 uur Crea ochtend 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

10.00 - 12.00 uur
schilderworkshop 

coach gesprekken op afspraak 

10.00 - 12.00 uur Crea ochtend 

 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 
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13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

1

10.00 - 12.00 uur Crea ochtend 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

19

08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

 

coach gesprekken op afspraak 

08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 
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21 22
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10.00 - 12.00 uur Nije Salon 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

centrum voor leven met en na kanker

coach gesprekken op afspraak 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

Marlies en Rachel zullen hier aanwezig zijn voor
begeleiding in het herwinnen van kracht en conditie,
individuele behandeling bij oedeem, verminderde
mobiliteit door littekens et cetera. Marlies zal
daarnaast ook als lichaamsgericht begeleider bij rouw
en verlies ondersteuning bieden aan patiënten of
naasten. 
Bel voor een afspraak met 074 250 41 34

Naast afspraken voor ontspanningsmassages 
ook litteken(weefsel) behandeling, 

Massage bij Kanker 
of klachtgerichte/therapeutische behandelingen.

5 juli 
modeshow

protheselingerie
&

-badmode

29

5 juli modeshow
protheselingerie &-badmode

19-21 uur

coach gesprekken op afspraak 

De Nije geet lõs 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

Soep van de week!
elke dag mogelijkheid tot een 
heerlijke huisgemaakte kom soep met brood.
12 uur ( graag voor 11 uur reserveren)
samen voor  € 5,- 

Wol café
13 en 27 juli van 10-12 uur
samen haken, breien en lotgenoten contact.
Je mag ook jouw eigen werkje meenemen 
en aanhaken.  

coach gesprekken op afspraak 

coach gesprekken op afspraak 


