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08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

 
10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 

De workshops zijn bestemd voor iedereen met
kanker die momenteel chemotherapie,
bestraling of andere vormen van behandeling
ondergaat, (waarvan de laatste behandeling niet
langer dan 6 maanden geleden is).
 

OKTOBER     Maandkalender  De NIJE Hoeve 
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

extra info

10.00 - 12.00 uur Inloop  prothese 

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 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 
19.00 - 21.00 uur mannen en kanker 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

5 6

13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

21

11

18 2019
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centrum voor leven met en na kanker

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

.De groep komt elke 3e vrijdag van de maand bij
elkaar om samen te praten, te koken en eten of een 

workshop te doen enz. 
Dit keer OKTOBERFEST: (alcoholvrij)Bierpongen,

spelletjes, muziek en Bratwurst ;-) 
 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

Soep van de week!
elke dinsdag, woensdag en donderdag mogelijkheid 
tot een heerlijke huisgemaakte kom soep met brood.
om 12 uur   (graag voor 11 uur reserveren)
samen voor  € 5,- 
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13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

13.00 - 17.00 uur Onco Fysio 

08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

 19-21 uur 

Thema OktoberFest 
inloop vanaf 18.30 uur 

10.00 - 12.00 uur Wol café 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

10.00 - 12.00 uur Wol café 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

10.00 - 12.00 uur Wol café 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 

Elke 1e dinsdag van de maand is er van 10-12 uur de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, voor een
luisterend oor, delen van ervaringen, stellen van

vragen of gewoon samen met lotgenoten 
lekker aan de koffie of thee te gaan.

08.30 - 12.30 uur Onco Fysio 

10.00 - 11.00 uur de Nije beweegt 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 
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10.45 - 12.00  uur yoga 

10.45 - 12.00  uur yoga 

10.45 - 12.00  uur yoga 

10.00 - 12.00 uur borstkankergroep 

14.00 - 16.00 uur Kanker en Werk 

08.30 - 12.30 uur ReConnect
                   massage therapie 

12.00 - 16.00 uur op afspraak 

12.00 - 16.00 uur op afspraak 

10.00 - 12.00 verzorging bij kanker 

coach gesprekken op afspraak 

coach gesprekken op afspraak 

12.00 - 16.00 uur op afspraak 

Bruinsweg 32, 7555  PS HENGELO
074-2772772     www.denijestichting.nl 

Elke 4e dinsdag in de maand zijn wij aanwezig in
Haaksbergen, in het Wiedenbroek, ter
ondersteuning van de oncologie poli. 

STEUNPUNT in HAAKSBERGEN 

coach gesprekken op afspraak 
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10.45 - 12.00  uur yoga 

Speciale actie!
Ken jij iemand met borstkanker
die je een hart onder de riem gunt?
Wij geven in oktober een huidverzorging doos
van IK medical weg. Kijk voor meer info op onze website 

12.00 - 16.00 uur op afspraak 

nieuwsbrief ontvangen 
of meer weten? 
richt uw camera
op de QR code. 

10.00 - 12.00 uur Wol café 

14.00 - 16.00 uur vrije inloop 

coach gesprekken op afspraak 


