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mind en in conditie tijdens en na kanker”.
En vanaf november geeft een yogadocente
“Adem en mediteer” en ook deze activiteit is
zeer geliefd bij onze bezoekers.
Verder zijn onze reguliere activiteiten zoals
massage, koken, creatieve workshops,
thema- en informatiebijeenkomsten ook
weer goed bezocht en een fijne aanvulling op
de ‘gewone inloop’.
In oktober organiseerden we voor vrouwen
met kanker een verwendag w
 aarbij bezoekers
konden genieten van bv massages,
kleuranalyse, make-up advies, pedicure,
haarwerken, protheselingerie en een echte
fotoshoot.
Inloophuis Passie, Botter 14-01
Voor u ligt het overzicht van het reilen en
zeilen van Inloophuis Passie over het jaar
2017.
Een jaar met mooie gebeurtenissen en
activiteiten voor onze bezoekers en
vrijwilligers. Ook burgemeester Adema en
wethouder Sparreboom kwamen op bezoek.
Na 4 jaar heeft een groot deel van het oude
bestuur het stokje over gedragen aan een
nieuw bestuur. En ook zijn gastvrouwen en
-heren gewisseld. Allemaal heel veel dank
voor jullie inzet.
Meer bezoekers
Ook in 2017 hebben veel bezoekers Inloophuis
Passie bezocht aan de Botter 14-01, een
mooie centrale plek in Lelystad. Gelegen
achter het provinciehuis. Het aantal bezoeken
in 2017 is met ca.100 gestegen ten opzichte
van 2016.
De bezoekers konden naast de ‘gewone’
inloopochtenden, voor een kopje koffie of thee
en een luisterend oor, ook terecht bij diverse
activiteiten.
Dit jaar ontwikkelden we weer enkele nieuwe
activiteiten waaronder de wandel- en
running groep, waarbij een groepje
bezoekers onder professionele leiding op pad
ging met als doel: Ga mee naar buiten en
beweeg, leer anders naar jezelf te kijken.
Ook is er door een oncologisch fysiotherapeut
3 x een serie van 10 lessen gegeven “body en

De dag was een geweldig succes. Hieronder
treft u enkele reacties van de bezoeksters:
‘Ik heb genoten van de bijeenkomst. De
variatie in behandelingen was goed en ook
echt gericht op het verwennen. Goed om ieder
10 minuten te laten wisselen zodat bijna
iedereen de kans had om aan alle activiteiten
deel te nemen. Want dat is iets wat je graag
wilt.’
‘Ik vond het een superfijne dag. Echt
verwennerij. Alles waar we aan deel mochten
nemen, het eten/drinken, de leuke kadootjes,
de aandacht en de vriendelijkheid. Geweldig!’
‘Het was als een warm bad met liefde en
aandacht.’
‘Het was zo’n fijne dag dat ik even niet aan
mijn ziek zijn dacht.’
Financiën
Ook dit jaar ontvingen we van diverse
particulieren en onze sponsoren weer
financiële steun. Wij zijn blij met alle giften die
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we ontvingen (zie voor sponsoren onze
website).
Een grote groep sporters ging voor Inloophuis
Passie de Mont Ventoux op. De sporters van
team Passie en team Joke hebben met elkaar,
maar ook ieder voor zich, de berg getrotseerd.
En velen zijn een mooie en vaak persoonlijke
ervaring rijker geworden.
Kortom het was een bijzondere ervaring op de
kale berg en voor Inloophuis Passie heeft het
weer een mooi sponsorbedrag opgebracht.

De schilderijen vormen een palet van het
buitenleven en zijn helder en kleurrijk.
De expositie is t/m 31 maart 2018.
De schilderijen zijn te koop. Bij eerdere
exposities zijn enkele schilderijen verkocht
waarbij een deel van het verkoopbedrag aan
inloophuis Passie gedoneerd is.

deelnemers Mont Ventoux
Gezocht: nieuwe gastvrouwen/-heren.
De vrijwilligers zijn de basis voor het
Inloophuis. We zoeken nieuwe gastvrouwen
en -heren. Het is van belang dat je goed kunt
luisteren zonder 'zelf in te vullen', betrokken
bent en te allen tijde de gast en diens behoefte
centraal stelt. Gevoel voor humor, het
vermogen om te improviseren en een
praktische instelling worden zeer
gewaardeerd. Als vrijwilliger ben je van
onschatbare waarde voor het inloophuis en
voor onze bezoekers, maar we streven ernaar
je ook iets terug te geven. We bieden je
vrijwilligerswerk in een informele, warme en
collegiale sfeer, en mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen via intervisie en
verdiepende trainingen.
Expositie
Ieder half jaar is er een nieuwe expositie van
een exposant uit Lelystad. Begin 2017 stelde
Yvon Vulperhorst haar werk tentoon.
Vanaf oktober 2017 is de schilderijen expositie
te zien van de coachingsgroep van de Kubus
met werken van Margriet Bot, Hanneke
Hofman, Odette de Jong, Nelly den Os, Rob
Rol en Marly Smeenk.

Grotere naamsbekendheid
Steeds meer mensen weten Inloophuis Passie
te vinden. Onze folder ligt bij alle huisartsen,
apotheken, het ziekenhuis en andere
zorginstellingen. Ook is er dit jaar een mooi
informatief filmpje over Inloophuis Passie
op onze website te zien.
Uitnodiging 29 december en 4 januari
Vrijdagmiddag 29 december 13.30-16.00 uur
zijn alle bezoekers en betrokkenen van harte
uitgenodigd om onder het genot van een
kopje koffie of thee en heerlijke
oliebollen het jaar met elkaar uit te luiden.

In 2018 hopen we u allen weer te ontmoeten
op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 4
januari tussen 14.00-17.00 uur.
Tot slot willen wij iedereen die Inloophuis
Passie een warm hart toedraagt, financieel, als
vrijwilliger, als activiteitenbegeleider of op
welke andere manier dan ook, van harte
bedanken voor ieders inzet.
Tijdens de kerstvakantie zijn er gewijzigde
openingsuren. Zie onze website, ook voor
meer nieuws.
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