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Week 16: 13 april-17 april 
   
  

Vrijdag 
• 9.00-17.00 Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u een (hulp) vraag, wij zijn 

telefonisch bereikbaar op 0299-742790 

• 11.00-12.00   1 op 1 Coaching gesprekken (zie dinsdag) 
• 13.00-17.00 Oedeemtherapie (alleen urgente situaties) 

• 10.30-11.10 Koffiedrinken creatief atelier (middels videobellen /zoom) 

De creatieve opdracht die op maandag is gegeven kan met elkaar 
na besproken worden olv Ellen Brouwer en Ali Plooier. 

 

Overig (op afspraak, videobellen of telefonisch) 
• Oriënterend gesprek: wat kan Huis aan het water voor u betekenen? 
• Re-integratie adviesgesprek 
• Financieel adviesgesprek 
• Diëtetiek 
• Gesprek omgaan met een beperkt levensperspectief 
• Rouw- en Verliesbegeleiding 

• Levensfase coaching 

 
 

Extra activiteiten: 

Via onze sociale mediakanalen bieden we ook activiteiten aan, zoals bv een 

heerlijk zonnig recept gemaakt door onze kok. Volgt u ons ook daar 

https://www.facebook.com/Stichting-Huis-aan-het-water-513630395385562/ 
 
 
De meeste activiteiten gaan plaats vinden middels beeldbellen. Mocht u hulp nodig 
hebben met het installeren van Zoom op uw computer, laptop, tablet of telefoon, laat 

ons dat weten op info@stichtinghuisaanhetwater.nl of via 0299-742790, wij kunnen u 

dan helpen. 

 

Luister mee: Huis aan het Water podcast "Over Kanker Gesproken" 

Het is een podcast over kwaliteit van leven met en na kanker. We spreken met 

diverse zorgverleners, experts en patiëntenorganisaties uit de regio 

Waterland/Zaanstreek. Daarnaast spreken we ook met mensen die zelf getroffen 

zijn door kanker. In elke aflevering wordt het begrip "kwaliteit van leven" concreet 

gemaakt met bruikbare tips, herkenbare ervaringen en waardevolle informatie. Met 

behulp van dit nieuwe communicatiemiddel wil Huis aan het Water onderstrepen 

hoe belangrijk de samenwerking is in het zorglandschap rondom kanker. Want met 

een goede samenwerking kunnen mensen met kanker en hun naasten in alle fases 

van het ziekteproces de ondersteuning ontvangen waar zij behoefte aan hebben. 

Wilt u meewerken aan de podcast, neem dan contact op met 

michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl 

 
 
Huis aan het Water is zoals het er nu naar uitziet tot 1 juni niet toegankelijk voor het ontvangen van 
gasten. Wij hebben samen met onze professionals en vrijwilligers gekeken naar hoe wij u zo optimaal 
mogelijk kunnen ondersteunen in deze omstandigheden en zullen dit ook in de toekomst blijven doen! Wij zijn 
trots op wat wij u elke week kunnen bieden en er komen steeds nieuwe initiatieven bij. Ondanks dat wij 
dicht zijn lopen een groot aantal van onze vaste lasten natuurlijk gewoon door. Echter op dit moment hebben 
we (bijna) geen inkomsten. Wij kunnen uw financiële steun daarom goed gebruiken. Alle donaties hoe klein 
ook kunnen ons helpen.  

 

 

 


