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Voor iedereen die geraakt is door kanker...
Bij zichzelf of bij zijn naaste.

Inloophuis Burgerbrug is een initiatief van Wendy Borst-Roozendaal. Wendy is in
2016 zelf getroffen door schildklierkanker. Momenteel is Wendy kankervrij, maar dat
betekent nog niet klachtenvrij. Wendy is getrouwd met Nico. Ze zijn trots dat ze
samen met hun 3 kinderen een geitenhouderij mogen runnen. Ze is geitenboerin en
zorgboerin.
In de periode van ziek zijn en de periode daarna heeft Wendy veel steun gehad aan
het inloophuis in Alkmaar. Het is een grote wens van Wendy om een plek te creëren
waar iedereen die geraakt is door kanker
samen kan zijn, genieten van de rust op het
platteland, tussen de dieren en de natuur.
Zodat we elkaar samen verder helpen...
Inloophuis Burgerbrug is gevestigd in
OldSkoel, een culturele ontmoetingsplaats.
Elke eerste donderdag van de maand zullen
er bijeenkomsten georganiseerd worden.
Deze zijn vrij te bezoeken, aanmelden wordt
wel gewaardeerd.
Aanmelden: wamborst@gmail.com
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Wees welkom bij inloophuis Burgerbrug.
Voor iedereen die geraakt is door kanker!
Adres: OldSkoel, Grote Sloot 116A, 1754 JJ Burgerbrug
Elke eerst donderdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.
Datums
5-3-2020
2-4-2020
7-5-2020
4-6-2020
2-7-2020

Thema
Schrijven: Dit kan je helpen om kanker te verwerken of leren
om hier mee om te gaan. Peter van Vleuten geeft een workshop
schrijven. Susanna Florie van Leessst doet ook haar verhaal.
Zingen: Van zingen word je blij.Vooral als je door een moeilijke
tijd gaat is dat erg fijn. Wie zingt er mee? Met Victor Posch en
Tineke Nieuwenhuizen.
Bewegen: Team Sportservice Schagen geeft uitleg over het
belang van bewegen tijdens ziekte en erna. Daarna gaan we zelf
wandelen door het mooie plattelandsdorp Burgerbrug.
Vermoeidheid: Hoe ga je om met de rest klachten?
We geven advies en tips.
Buiten leven: Buiten zijn maakt je gelukkig. Johanna Huiberts
heeft in Burgerbrug een gelukstuin opgericht bij zorgkwekerij
Croon en Bergh. Zij vertelt hier over en vervolgens bezoeken wij
de gelukstuin.

Deze bijeenkomsten zijn vrij te bezoeken, aanmelden wordt wel gewaardeerd.
Aanmelden: wamborst@gmail.com
Informatie: 06-10399049

In nauwe samenwerking:
www.schagen.nl
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