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Lieve allemaal,

Het is inmiddels 2023. Een bijzonder jaar want Wij Allemaal bestaat 15 jaar. En dat
gaan we vieren. Al 15 jaar staat de deur van het inloophuis open voor gasten en
vrijwilligers. Houd onze nieuwsbrief en social media goed in de gaten voor alle
activiteiten rondom dit geweldige jubileum!

We starten met de open dag op zaterdag 4 februari. Tussen 11.00 en 15.00
uur zijn er verschillende activiteiten waar je gratis aan kunt deelnemen, zoals yoga,
creatieve workshops, of een wandeling. Ook staat er speciaal voor deze dag een
koffiekar met de lekkerste soorten koffie voor jullie klaar!

Daarnaast is er speciale aandacht voor de verschillende groepen binnen het
inloophuis. Trots zijn we op die groepen. Zoals KidzTime, De HangOut, Jong en
Kanker, de Jonge vrouwengroep en de Mannengroep. 

Onze vrijwilligers zijn aanwezig voor een rondleiding en meer informatie.
En natuurlijk staat ons bekende kopje koffie of thee klaar. Het hele programma lees
je in de laatste nieuwsflits. 

Wil je kennismaken met ons, onze activiteiten of ken je iemand die dat
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misschien wil? Wees welkom op zaterdag 4 februari tussen 11.00 en 15.00
uur!

Expositie in het inloophuis: Geef kanker een gezicht

Fotograaf Liesbeth van 't Hoff
heeft een prachtige
portrettenserie gemaakt van
acht vrouwen uit de Jonge
Vrouwengroep van het
inloophuis. Op deze manier
willen we kanker letterlijk een
gezicht geven. En laten zien wat
het inloophuis kan betekenen.
Tijdens de open dag kun je ze
bewonderen in een expositie.

Kanker heb je niet alleen. Het
beïnvloedt alles om je heen. Je
gezin, familie, vrienden, werk,
school, sport en meer. We vroegen
daarom acht vrouwen om hun
verhaal te doen en zich te laten

fotograferen. We hopen daarmee
andere mensen te kunnen laten zien
dat we als inloophuis iets voor je
kunnen betekenen als jij hier ook
mee te maken krijgt. Je hoeft het
niet alleen te doen.

De portretten zijn tijdens de open
dag op zaterdag 4 februari te
bewonderen met een deel van alle
verhalen. De volledige verhalen,
opgeschreven door onze
tekstschrijver Karen Maassen, staan
vanaf 4 februari op de website. 

We willen de vrouwen, Liesbeth en
Karen bedanken voor deze prachtige
serie! 

Nieuwe groep: AYA's Jong & Kanker

Bij het inloophuis zijn we bezig met een nieuwe groep, AYA’s, Jong en kanker.
Dit is een groep van jonge mensen tussen de 18 en 39 jaar met kanker.



Jongeren lopen tijdens hun ziekte tegen andere zaken aan dan bijvoorbeeld volwassenen.
Denk aan opleiding, werk, voeding, sport, relatie en sexualiteit. Juist dan kan het fijn zijn
om met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken bij elkaar te komen.

Bij Wij Allemaal komt Jong en kanker een keer per maand bij elkaar op vrijdagavond
tussen 18.00 en 20.30 uur. Om samen te eten, een workshop te volgen of gewoon om
met elkaar te praten. Bijna alles is mogelijk. 

Ben jij of ken jij iemand die het fijn zou vinden om een keer aan te sluiten? Stuur dit
bericht dan door. Aanmelden kan bij het inloophuis of via info@wij-allemaal.nl.

Aankoop pand nr.11 ook gerealiseerd

Eind vorig jaar, donderdag 29 december, heeft Stichting Marijke & Ton het
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pand Burgemeester Kooimanweg 11 via een schenking overgedragen aan
Wij Allemaal. Daarmee is het volledige pand nu van ons. Wat een mooi
begin van 2023!

De kosten van de overdracht konden mede door de steun van Nationaal Fonds tegen
Kanker worden betaald.
Na de aanschaf vorig jaar van nummer 13 is het gehele gebouw dat Wij Allemaal in
gebruik heeft ook in ons bezit. En daarmee een grote waarborg voor de continuïteit.

Wij danken vooral Ton Giesbers van Stichting Marijke & Ton voor zijn inzet om dit
mogelijk te maken!

Valentijn Yoga Nidra special De HangOut: Workshop Henna



14 februari, dag van de liefde. Zacht
zijn voor jezelf is ook liefde. Er alleen
maar even zijn, helemaal welkom
zoals je bent. 
Met een kopje thee met chocola als
afsluiting. Dit is de Yoga Nidra les
onder begeleiding van Femke.

Wanneer: 14 februari
Tijd: van 12.15 tot 13.15 uur
Deelnemers: 6
Begeleiding: Femke Blackborn
Kosten: € 5,-
Locatie: Wij Allemaal

Aanmelden kan bij het inloophuis of
via info@wij-allemaal.nl.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en
heeft iemand dicht bij jou kanker?
Kom dan naar de HangOut. Tijdens
de middag ontmoet je
leeftijdgenoten die hetzelfde
meemaken als jij.

In deze workshop leer je de
basistechnieken van Henna zodat je
zelf mooie sierlijke Henna
tekeningen kunt maken. Henna staat
symbool voor geluk en feestelijkheid.

Wanneer: 22 februari
Tijd: 16.30 tot 18.00 uur
Begeleiding: Colinda
Locatie: Wij Allemaal

Aanmelden kan bij het inloophuis of
via info@wij-allemaal.nl.
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