
Activiteiten februari 2019

Adamas Inloophuis

Eugenie Prévinaireweg 61

2151 BB Nieuw-Vennep

0252-680233

mail@adamas-inloophuis.nl 

www.adamas-inloophuis.nl

Adamas Inloophuis Nieuw-Vennep
maandag  09.30-16.30

dinsdag  09.30-16.30

  19.00-21.30

woensdag  09.30-16.30

donderdag  09.30-16.30

Adamas in het Spaarne Gasthuis
maandag  10.00-16.00

dinsdag  10.00-16.00

woensdag  10.00-16.00

donderdag  10.00-16.00

BEWEGEN, ONTSPANNEN EN VERWENNEN

Open Atelier
Kennismaken met creatieve expressievormen
elke donderdag 10.30-12.30 € 9

Heart Pillow Project
Kussentjes maken die steun bieden bij borstkanker
maandag 18 februari 13.30-15.30 gratis

Art Journal
Uit jezelf in woord en beeld
maandag 4, 11, 18 en 25 februari 10.30-12.30 € 9

Dagworkshop Encaustic Art
Schilderen met ... een strijkijzer! Inclusief lunch
woensdag 13 februari 10.30-15.30 € 20

Borstprotheses breien
maandag 25 februari 14.00-16.00 gratis

Creatief schrijven
Schrijven is ontdekken
donderdag 28 februari 10.00-12.00 € 6

CREATIVITEIT

INLOOP

Ontspanningsmassage 
op afspraak € 7,50

Yoga
elke maandag 10.00-11.00 en 11.00-12.00
elke woensdag 10.00-11.00 € 6

Yoga en meditatie
elke dinsdag 10.00-11.00 en 19.30-20.30 € 6

Zwemmen | Locatie: Sportplaza Nieuw-Vennep
elke donderdag 12.00-12.45 € 9

Tao & Qigong
Bewegen, ademen en meditatie
donderdag 4, 21 en 28 februari 10.00-11.00 € 6

Weten en eten
Basiskennis over goede voeding. Inclusief lunch
maandag 18 februari 10.30-13.00 € 9

Wandelen in de duinen | Locatie: ‘t Panneland
maandag 18 februari 14.00-16.00 € 9

Wow, ben ik dat?
Feelgood fotoshoot
donderdag 21 februari 13.15-16.00 € 9

Beauty Inn | Locatie: Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Tips voor uiterlijke verzorging bij kanker
dinsdag 26 februari 13.30-15.45 gratis

Adamas Inloophuis Nieuw-Vennep
Je kunt zonder afspraak en zonder verwijsbrief bin-
nenlopen voor een kop koffie en een luisterend oor. 
Een bezoek aan het inloophuis is gratis.
maandag t/m donderdag 09.30-16.30
dinsdagavond 19.30-21.30 gratis

Adamas gaat de boer op
Locatie: Kampeerboerderij Straat-hof
Willem van der Veldenweg 57, Leimuiden
dinsdag 12 februari 10.00-12.00 gratis

Ben je nog niet eerder in het inloophuis geweest? Vraag dan 
naar onze strippenkaart. Daarmee kun je gratis aan drie activi-
teiten meedoen om te ontdekken wat bij jou past.



Activiteiten februari 2019

KINDEREN EN JONGEREN
Vrouwengroep (40+)
maandag 4 febuari 14.00-16.00 € 3

Mannengroep
dinsdag 5 februari 19.30-21.30 € 3

Samen aan de koffie voor nabestaanden
donderdag 7 februari 10.00-11.30 € 3

Naastengroep
donderdag 7 februari 14.00-15.30 € 3

Afscheid ... en dan?  | 1e en 2e van reeks van 7
Rouwondersteuningsgroep
maandag 11 en 25 februari 14.00-16.00

€ 75 
voor 

reeks

Jonge vrouwen (21+)
dinsdag 19 februari 19.30-21.30 € 3

LOTGENOTENCONTACT

Ouder en kind-activiteit
Voor kinderen en hun ouders
woensdag 20 februari 14.30-16.00: Yoga

KidsClub Voor kinderen van 4-12 jaar
donderdag 7 februari 15.30-17.00: Karakters stempelen

ChillClub Voor jongeren van 12-16 jaar
donderdag 14 februari 19.30-21.00: Chillen
donderdag 28 februari 19.30-21.00: Tiener Tea

ChillPlus Voor jongeren vanaf 17 jaar
dinsdag 5 februari 19.30-21.30

INFORMATIE EN INLOOPSPREEKUREN

Wil je meedoen? Meld je aan via mail@adamas-inloophuis.nl. 
De activiteiten voor kinderen en jongeren zijn altijd gratis.

Meditatie en ademhaling
elke woensdag 11.00-12.00 € 6

Mindfulness: kennismakings-/opfrismiddag
donderdag 7 februari 14.00-15.30 € 9

Mantrazingen
donderdag 7 en 14 februari 10.00-11.30 € 6

VERDIEPING

Ben je nog niet eerder in het inloophuis geweest? Vraag dan 
naar onze strippenkaart. Daarmee kun je gratis aan drie activi-
teiten meedoen om te ontdekken wat bij jou past.

Inloopspreekuur Stomavereniging
dinsdag 5 februari 14.00-16.00

gratis

Inloopspreekuur Kanker en voeding
woensdag 6 februari 11.00-12.30

gratis

Lezing: Levenstestament/wilsbeschikking
dinsdag 12 februari 14.00-15.30

gratis

Inloopspreekuur Prostaatkankervereniging
dinsdag 19 februari 19.30-21.30

gratis

Individuele consulten diëtist 
woensdag 20 februari 09.30-12.00

basis-
pakket

Inloopspreekuur Huidtherapie
maandag 25 februari 14.00-16.00

gratis maandag 4 februari
13.00-17.00

zondag 10 februari
12.00-17.00

Huiskamerfestival ‘Gluren bij de buren’

Een verse koffiegeur trekt je om de hoek en een gezellig ge-
roezemoes nodigt je uit richting de voordeur van het Ada-
mas Inloophuis! 

Op zondag 10 februari is het inloophuis het decor van huis-
kamerfestival Gluren bij de Buren. In de stille wereld van de 
beeldende kunst vond Petra woorden voor haar verborgen 
binnenwereld. Samen met Liesbeth (zang) en Annemarie 
(harp) laat ze de stem van haar hart zingen. Gezongen en 
gesproken teksten versterken haar schilderijen en brengen 
een speelse ontmoeting tussen mens, muziek en beeld.


