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Week 14: 30 maart-3 april 
Wat kan Huis aan het Water nu voor u betekenen? 

Maandag 
• 9.00-17.00 Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u een vraag, wij zijn telefonisch 

bereikbaar op 0299-742790 
  Alle sportgroepen worden gegeven middels videobellen (zoom) 
• 9:00-9.40 Verantwoord bewegen met en na kanker (alle leeftijden) 
• 10.00-10.40 Verantwoord bewegen met en na kanker (alle leeftijden) 
• 12.00-12.40 Verantwoord bewegen met en na kanker (>65 jaar) 
• 13.00-13.40 Verantwoord bewegen met en na kanker (alle leeftijden) 
• 10.00-10.30 Michel leest voor uit The Power – To believe in you 

Een boek vol persoonlijke levensverhalen over mindset, innerlijke 

kracht en positief denken. U hoeft zelf niets te zeggen, u kunt 

gewoon luisteren. Wilt u meeluisteren? Mail dan naar 

michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl 

• 11.00-12.00   1 op 1 Coaching gesprekken 

Heeft u behoefte aan een coaching gesprek, belt u dan op dit uur 

naar 0299-742790. Mocht het telefoonnummer in gesprek zijn, 
spreek dan uw naam en telefoonnummer in en de coach belt u 

terug en maakt een afspraak met u. 

• Vóór 17.00  Creatief atelier 

Ellen Brouwer en Ali Plooier geven elke week via de mail creatieve 

opdrachten (zowel beeldend als schrijvend) waarmee u deze week 

aan de slag kunt. Op vrijdag is er een mogelijkheid om de 

opdrachten met elkaar te bespreken. Wilt u hieraan deelnemen? 

Geeft u zich dan op via ellenbrouwer@me.com 

Dinsdag 
• 9.00-17.00 Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u een vraag, wij zijn telefonisch 

bereikbaar op 0299-742790 

• 10.00-10.30 Michel leest voor uit The Power – To believe in you 

Zie maandag voor meer informatie. Wilt u meeluisteren? Mail dan 

naar michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl  

• 10.00-10.45 Muziek club onder leiding van Elly Machtel 

Samen online naar muziek luisteren (zoom). Wil je hieraan 

meedoen? Mail dan naar info@zingenindezon.nl  

• 14.00-15.00   1 op 1 Coaching gesprekken 
Heeft u behoefte aan een coaching gesprek, belt u dan op dit uur 

naar 0299-742790. Mocht het telefoonnummer in gesprek zijn, 

spreek dan uw naam en telefoonnummer in en de coach belt u 

terug en maakt een afspraak met u. 

Woensdag 
• 9.00-17.00  Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u een vraag, wij zijn telefonisch 

bereikbaar op 0299-742790 

• 10.00-10.30 Michel leest voor uit The Power – To believe in you 

Zie maandag voor meer informatie. Wilt u meeluisteren? Mail dan 

naar michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl 
• 11.00-12.00   1 op 1 Coaching gesprekken 

Heeft u behoefte aan een coaching gesprek, belt u dan op dit uur 

naar 0299-742790. Mocht het telefoonnummer in gesprek zijn, 

spreek dan uw naam en telefoonnummer in en de coach belt u 

terug en maakt een afspraak met u. 

 

 


