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Save the date! Kitty's Walk 10 september

Zaterdag 10 september organiseren we alweer de 5e Kitty's Walk & Talk wandeltocht.
Zet de datum dus vast in je agenda! Een gezellige tocht door Purmerend van 3 of 6
kilometer. De opbrengst komt volledig ten goede aan het inloophuis.
Kitty Boel - Dix, initiatiefneemster overleed in december 2021 aan kanker. Wij
Allemaal betekende veel voor haar en met deze tocht wilde ze iets teruggeven. Ze was
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ongelooflijk trots dat ze een jaarlijks terugkerend event had weten op te zetten.
“Vooral de gesprekken, steun, saamhorigheid, reacties en bijdrages van zoveel diverse
mensen en bedrijven tijdens de eerdere edities waren overweldigend en
hartverwarmend.”

Ben jij er ook bij? Meer informatie en inschrijven volgen later.

Richard van Alphen is onze ere ambassadeur

Richard van Alphen, een van
onze ambassadeurs van het
eerste uur heeft een erepenning
van Wij Allemaal ontvangen. Dik
verdiend aldus Willem Ooms, ook
ambassadeur van het eerste uur.

‘Richard heeft van het begin af aan
zoveel voor ons gedaan en geregeld
en is daardoor van onschatbare
waarde. Wat een tomeloos
enthousiasme. We gaan zo’n 40 jaar
terug toen wij elkaar leerden kennen.
Bertus Beets probeerde jou een vak
te leren, ik reed in een oude
Mercedes diesel. Perfecte combinatie.
Later kwamen we elkaar vaker
tegen. Tussen toen en nu hebben
zich heel veel dingen afgespeeld. De
gezamenlijke fietstochten zijn zowel
memorabel als hilarisch te noemen.

Bijzonder resultaat van al die
activiteiten is, dat deze eigenlijk de
basis hebben gelegd voor het
Inloophuis. Uiteindelijk is door het
fietsliefhebbende Rotary
vriendengroepje het fundament
gelegd van wat er nu staat.

Chapeau Richard! Je hebt meer dan
je steentje bijgedragen.
Onvermoeibare stuiterbal,
onverwoestbare positieveling. Weet
dat Wij Allemaal je dankbaar is en
dat wij allemaal het daarmee eens
zijn. Proost makker, op het leven!’ 

Nieuw meubilair dankzij Waterlandse Uitdaging 



De Beursvloer van de Waterlandse Uitdaging was donderdag 19 mei eindelijk weer live. En
wederom met een mooie opbrengst, ook voor Wij Allemaal. De Beursvloer brengt bedrijven
en maatschappelijke organisaties samen om te kijken wat ze voor elkaar, met gesloten
beurs, kunnen betekenen. Loes de Wolf en Wendy Kok van het Inloophuis waren erbij.
Dankzij Daniël Timmer van het Dijklander ziekenhuis staan er inmiddels een paar hele mooie
stoelen in het Inloophuis. ‘Vanwege een verbouwing in het ziekenhuis kwam er meubilair
vrij’, legt Wendy uit. ‘Wij zijn er superblij mee en zo hoeft het niet weggegooid te worden.
Eerder hebben we via de Beursvloer de aanvraag voor een overkapping bij het inloophuis
kunnen realiseren met hulp van Groenhart, Prins Houthandel, Mercuur Bouw, Ron van
Kampen en de handjes van onze eigen vrijwilligers. Echt fantastisch!’
(Foto: Els Broers)

Zomerfair oproep!

Wil jij een kraampje huren of spullen doneren? - Heb jij nog goede kleding,

mooie boeken of leuke accessoires waar je niets mee doet? Dan nemen wij ze graag

van je over voor onze Zomerfair. Of heb je zelf spulletjes die je wilt verkopen en die

aansluiten bij het inloophuis? Dat kan ook. We hebben nog een aantal kramen over die

je kunt huren. 

Op onze gezellige markt verkopen we van alles zoals lekkere hapjes en drankjes,

kleding, accessoires en boeken. Of doe mee met een yogales van Jeannette en Femke,

creatieve workshop van Yvonnen of laat op je hand een henna tatoo zetten. Ook is er

de start van een loterij waar fantastische prijzen te winnen zijn! De dag wordt

muzikaal omlijst door Gillyan.

De opbrengst gaat naar het Inloophuis. Hiermee hopen we weer leuke activiteiten voor



onze gasten te kunnen organiseren. De Zomerfair is zaterdag 18 juni van 11.00 tot

15.00 uur.

Heb jij spullen die wij kunnen verkopen of heb je interesse voor een kraam? Neem dan

even contact met ons op via info@wij-allemaal.nl of 0299 406 094.

Lekker in je lijf pilot
start 1 juni

Workshop Tuinsteker
maken

Ben jij ziek geweest en loop je tegen zaken
aan als vermoeidheid, gedoe met voeding
en je mindset? Dan is de pilot Lekker in je
lijf misschien iets voor jou. Hoe ga je om
met voeding, beweging en ontspanning?
Zaken die je moet aanpassen naar de fase
waarin je zit. Wij helpen je er graag mee.

Wanneer: woensdag 1, 8, 15, 22, 29
juni en 6 juli
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Aantal deelnemers: 6
Door: Nathalie Kool, Sharona
Sprong, Jeannette de Jeager en
Gaby Smidt.

Heb je zin in een creatieve ochtend en ben
je nog op zoek naar een mooie aanwinst
voor je tuin? Kom dan naar de workshop
tuinsteker maken onder begeleiding 
Yvonne bij het inloophuis.  Dan heb jij
straks ook deze gezellige vogeltjes in je
tuin staan! De materialen zijn klei en
glazuur.

Wanneer: 22 juni
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Aantal deelnemers: 8
Kosten: € 7,50
Begeleiding: Yvonne Staats

Meld je aan voor een van bovenstaande activiteiten via info@wij-allemaal.nl of bij een van
de gastvrouwen/-heren in het inloophuis. De komende tijd staan er nog meer (creatieve)
activiteiten op het programma. Heb jij zin in een gezellige of creatieve ochtend of middag?
Bekijk dan de activiteitenkalender onderaan deze nieuwsbrief.

7 juli: Theater van de Laatste Dagen
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Donderdag 7 juli houdt Café Doodgewoon de voorstelling ‘Theater van de laatste
dagen’. Een lichtvoetige en ontroerende theatervoorstelling voor professionals en
vrijwilligers die werken in de diverse vormen van palliatieve zorg. Ook andere
belangstellenden zijn welkom. Op meeslepende wijze vertelt Ada Vogelesang hoe ze de
zorg voor een huis vol palliatieve patiënten op zich heeft genomen. Ze krijgt hulp van
een oude, wijze man die haar gaandeweg de ‘wetten’ van de palliatieve zorg bijbrengt.
De voorstelling is een pleidooi voor integere aandacht voor de palliatieve patiënten en
hun naasten. De hoofdpersoon leert de rouw zien van de familie, voert
zingevingsgesprekken met de stervenden en ontwaart eigen verdriet achter
opgeroepen tranen. Oftewel, de transformatie van een onzekere verzorgende naar een
liefdevolle, betrokken vrouw, die geboren lijkt te zijn voor de palliatieve zorg.
 
Locatie: Buurtcentrum ‘de Pelikaan’, Kervelstraat 185a, Krommenie.
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Toegang is gratis, aanmelden vooraf is niet nodig



Met een voldaan gevoel kijken we terug op een fantastische verwendag zaterdag
14 mei. Wat fijn dat het kan! Zonder vrijwilligers en sponsoren is deze speciale dag
voor onze gasten niet mogelijk. Daarom nog een extra bedankje namens Wij-
Allemaal. Toppers, bedankt!

De Wereldwinkel
Restaurant Kriti
Hoedje van de Koningin
Brasa
Nance4u
ActivePhysio
Tanja Rosema
Janette Visser
Moni Butter
Lisette Prins
Colinda Bijl
Aafke & Anita
Rolanda Miltenburg
Esther Kransstauber
Saskia de Jong
En onze eigen werkgroep!

Deel Tweet Stuur door

Activiteitenkalender Volg ons via Facebook
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