
 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  

OPEN HUIZEN ALEGRIA 

WINTER 2019 

 

 

         

      Openingsuren open huizen  

 Alegria Turnhout, Stationsstraat 60-62, Turnhout, info@alegriavzw.be, 014 888 111 

o Open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot 16u30 

 

 Alegria Herentals, Nederrij 133a, Herentals,  0475 54 71 44 

o Open op donderdag van 9u30 tot 16u30 

 

 Alegria Mol, ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol (oud politiekantoor), 0498 77 26 47 

o Open op maandag en donderdag van 9u30 tot 16u30 

 

 

 

Het open huis zorgt voor een luisterend 

oor, maar ook voor kracht om met kanker 

om 

te gaan. U en uw naasten  kunnen in onze 

open huizen terecht voor een 

deugddoend gesprek met vrijwilligers en 

lotgenoten, 

met een tasje koffie of thee. 

Ook welkom op onze activiteiten. 

Vrije inkom! 

 

Info op  www.alegriavzw.be 

 

 

 

mailto:info@alegriavzw.be


 

Geheugen- en concentratietraining 

Ik kan niet meer zo goed tegen drukte. Vroeger hield ik 

van feestjes, een etentje in groep. Maar nu blijf ik daar 

eigenlijk liever weg. Veel te vermoeiend. 

Soms ga ik iets in de kelder halen, en als ik daar dan 

ben, weet ik niet meer wat ik daar kwam doen. 

Ik laat voortdurend steken vallen: ik vergeet de dokter 

nog een nieuw voorschrift te vragen, ik vergeet op tijd 

brood uit de diepvriezer te halen, iemand terug te 

bellen terwijl ik dat wel beloofd had… 

Binnenkort wil ik weer gaan werken. Ik zie er naar uit 

om het leven van vroeger weer op te pakken, maar 

tegelijkertijd ben ik er ook bang voor. Ik vrees dat ik 

die werkdruk niet meer aan zal kunnen. 

Is dit herkenbaar voor jou? 

Een kankerbehandeling heeft soms ook gevolgen op 

gebieden waar je het misschien niet meteen 

verwacht: je vergeet meer dan vroeger, je kan je 

moeilijker concentreren, hebt meer last van drukte en 

lijkt minder aan te kunnen. Zulke cognitieve 

problemen na kanker zijn relatief onbekend, maar 

zeker niet ongewoon. 

Voor wie er nogal wat last van heeft en graag wil leren 

hoe hij of zij de impact van die problemen thuis en op 

het werk wat kan beperken, organiseert Open Huis 

Alegria een korte training “Geheugen en 

concentratie”. Met een klein groepje lotgenoten leer 

je beter te begrijpen wat er aan de hand is en wat je 

daaraan kan doen. Daarbij moedigen we elkaar ook 

aan om thuis of op het werk echt aan de slag te gaan 

met de adviezen en tips die je kunnen helpen. 

Deze training wordt gegeven door Bie Op de Beeck, 

ergotherapeut en counselor, gespecialiseerd in de 

begeleiding van mensen met cognitieve problemen.  

Praktisch? 

 Data en uren: donderdagen  7, 14 en 28 maart, 4 

april 2019. Telkens van 10u tot 12u. 

 Locatie: Open Huis Alegria Stationsstraat 60-62  

2300 Turnhout 

 Wil je je inschrijven? Dat kan via 

info@alegriavzw.be of 014 888 111 of langskomen 

tijdens de permanentie op dinsdag, donderdag en 

vrijdag tussen 9u30 en 16u30 

 Deelname is gratis. Maximum 6 deelnemers. 

 

Wandeling 

Wandelen is goed voor lichaam en geest. Nog meer 

als je dat kan doen in een fijne groep. We wandelen 3 

km. Partners zijn ook welkom. Deelname is gratis en 

voor vervoer wordt gezorgd.  

Op 18 januari neemt natuurgids Paul Prinsen ons mee 

in de pracht van het Klein Engeland in Turnhout.  

Praktisch? 

 Elke derde vrijdag van de maand tussen 13u30 

en 16u: vrijdag 18 januari, 15 februari,  15 maart, 

26 april, 17 mei, 21 juni 2019 

 Start om 13u30 in Alegria Turnhout, Stationsstraat 

60-62, Turnhout.   

mailto:info@alegriavzw.be


Workshop: postkaarten illustreren 

‘beloften – Promises’ 

Postkaarten aankrijgen of versturen kan een manier 

zijn om tijd te vertragen, vertellen over 

verwachtingen, bevestigen zijn of haar bestaan, kan 

mensen verbinden, houden beloften in. 

We werken samen met Blijde gedachten, een initiatief 

dat patiënten een hart onder de riem steekt door 

middel van kunst.  

De workshop wordt gegeven door illustrator  Fatinha 

Ramos die zelf een groot deel van haar kindertijd aan 

een ziekenhuisbed gebonden was door een botziekte. 

‘Daar ben ik beginnen tekenen, ik maakte verhaaltjes 

en daar haalde ik veel energie uit! Soms zijn mensen 

echt verbaasd met wat ze zelf kunnen maken als ze 

hun grenzen verleggen. Aan de hand van oefeningen 

prikkel ik de creativiteit van mensen. Al tekenend 

ontdekken mensen nog iets extra van zichzelf. ‘ 

In de voormiddag gaan leerlingen van het Heilig Graf 

aan de slag met Fatinha. Deze grafische vormgever, 

zal hen op weg helpen, om “beloftevolle “ postkaarten 

te maken.  In de namiddag doet Fatinha dit opnieuw, 

maar dan voor de bezoekers van Alegria.  

Beide groepen zullen hun kaarten uitwisselen en 

beantwoorden.  Deze kaarten met hun antwoorden 

zullen tentoongesteld worden bij Alegria Turnhout.  

Praktisch? 

 Dinsdag 12 maart 2019 van 13u tot 16u 

 Gratis. Inschrijven voor 9 maart 2019 

(Bron: Visie van 7/9/2019)  - (foto: Ann De Wulf)  

 

Interactieve hoofdmassage  

Een zachte hoofdmassage kan stress wegwerken en is 

ontspannend. Gerty leert ons deze massage aan zodat 

je het ook thuis kan toepassen op je naaste. Deze 

massage is laagdrempelig en voor iedereen haalbaar. 

Je schrijft je in per duo.  

Praktisch? 

 Vrijdag 1 februari 2019 van 14u tot 15u30  

 Gratis  -  Iedereen welkom  

 We organiseren dit in samenwerking met 

lotgenotengroep Esperanza.  

 

 

Reeks aqua-gym 

De aqua-gym is bedoeld voor mensen die revalideren 

na een kankerbehandeling. Door de opwaartse druk 

van het water worden spieren en gewrichten minder 

belast en zijn oefeningen makkelijker uit te oefenen. 

Doel is het verminderen van pijn, verbeteren van 

kracht, conditie en mobiliteit.   

Praktisch? 

 Dinsdag 5, 12, 19 en 26 februari en 5, 12, 19 en 

26 maart 2019 van 11u30 tot 12u30.  

 U schrijft zich in voor een reeks ten laatste 4 

maart 2019.  

 Zwembad ‘de waterlelie’ van het  Giels Bos, 

Vosselaarseweg 1, Gierle. We verzamelen om 

11u15 aan parking 3. Vervoer kan afgesproken 

worden. Graag een seintje.  

 Zwemgerief meebrengen en slippers.  

 De lessen worden gegeven door Kim Geeroms. 

  Sofie Officiers, vrijwilligster van Alegria zal ook 

aanwezig zijn tijdens de aqua-gym.    



 

Openingsuren Alegria Turnhout 

Dinsdag, donderdag, vrijdag 

9u30 tot 16u30 

Stationsstraat 60-62 in Turnhout 
           

Vrij 11/01 
Open huis en cranio-sacrale relaxatie 
(10u) en zachte hoofdmassage (13u) 

Vrij 18/01 

Open huis  

en gelaatsverzorging (10u) en wandeling 
(13u30) met natuurgids 

Vrij 25/01 
Open huis  

en hand- en voetmassage (10u) 

Di 29/01 
Open huis  

en zachte hoofdmassage (10u) 

Vrij 01/02 

Open huis  

en gelaatsverzorging (10u)  

en Alegria ontmoet esperanza + 
interactieve hoofdmassage 

Di 05/02 
Open huis  

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Vrij 08/02 

Open huis  

en cranio-sacrale relaxatie  

en zachte hoofdmassage 

Di 12/02 
Open huis  

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Vrij 15/02 
Open huis 

en wandeling 13u30 

Di 19/02 
Open huis  

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Vrij 22/02 
Open huis  

en hand-en voetmassage (10u) 

Di 26/02 

Open huis 

en zachte hoofdmassage (10u)  

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Vrij 01/03 
Open huis  

en gelaatsverzorging (10u) 

Di 05/03 
Open huis  

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Do 07/03 

Open huis  

en  geheugen- en concentratietraining 
(10u tot 12u) 

Vrij 08/03 

Open huis  

Cranio-sacrale relaxatie (10u) en zachte 
hoofdmassage (13u) 

Di 12/03 

Open huis en  

Aqua-gym (11u30 tot 12u30)  

en workshop postkaarten illustreren in 
samenwerking met ‘Blijde gedachten’  

om 13u 

Do 14/03 

Open huis  

en geheugen-en concentratietraining 
(10u tot 12u) 

Vrij 15/03 
Open huis  

en wandeling (13u30) 

Di 19/03 
Open huis  

En aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Vrij 22/03 
Open huis   

 

Di 26/03 

Open huis 

en zachte hoofdmassage (10u) 

en aqua-gym (11u30 tot 12u30) 

Do 28/03 

Open huis  

en geheugen-en concentratietraining 
(10u tot 12u) 

Vrij 29/03 
Open huis  

en hand- en voetmassage 10u 

Do 04/04 

Open huis  

en geheugen-en concentratietraining 
(10u tot 12u) 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsuren Alegria Herentals  

Donderdag van 9u30 tot 16u30  

Nederrij 133A – OCMW Oud Gasthuis  

Do 03/01 Open huis 

Do 10/01 
Open huis  

en gelaatsverzorging 10u 

Do 17/01 
Open huis  

en hand- en voetmassage 10u 

Do 24/01 
Open huis en  

FILM:  Achter de wolken  13u30 

Do 31/01 
Open huis en  

TAI CHI  13u30 

Do 07/02 
Open huis  

en schedelmassage 10u 

Do 14/02 
Open huis  

en gelaatsverzorging 10u 

Do 21/02 
Open huis  

en hand- en voetmassage 10u 

Do 28/02 
Open huis en  

HANDLETTEREN  13u30 

Do 07/03 
Open huis  

en schedelmassage 10u 

Do 14/03 
Open huis  

en gelaatsverzorging 10u 

Do 21/03 
Open huis  

en hand- en voetmassage 10u 

Do 28/03 
Open huis en  

BLOEMSCHIKKEN  13u30 

 

De verwensessies en activiteiten zijn gratis maar 
inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de 
openingsuren in het Open huis of telefonisch op 
0475/54 71 44 op dinsdag of donderdag. 

Gelaatsverzorging 

Wat? 
De reiniging van je gelaat, de rustgevende massage 
en de verfrissende crème doen deugd en doen je 
stralen. 

Wanneer? 
Donderdag 10/01, 14/02 en 14/03 vanaf 10u. 
 

Hand- en voetmassage 

Wat? 
De zachte massage van handen en voeten werkt 
ontspannend. Ze verlicht pijn en is rustgevend. 

Wanneer? 
Donderdag 17/01, 21/02 en 21/03 vanaf 10u. 

Hoofdmassage: cranio-sacraal 

Wat? 
Deze zachte behandelingsmethode werkt 
ontspannend en brengt rust in lichaam en geest. 

Wanneer? 
Donderdag 7/02 en 7/03 vanaf 10u. 



Filmvoorstelling  

 

Drama van Cecilia Verheyden met in de hoofdrol twee 

fantastische acteurs: Chris Lomme  als Emma en Jo De 

Meyere als Gerard. 

Na meer dan 50 jaar lopen Gerard en Emma elkaar 

weer tegen het lijf. Ze waren ooit geliefden maar 

gingen elk een eigen weg. Nu ze elkaar terug 

gevonden hebben, wakkert het vuur van die eerste 

liefde opnieuw aan.  

 Donderdag 24 januari 2019 om 13u30  

 in Alegria Herentals 

 Inschrijven vóór 17 januari 2019 

 

Workshop Tai Chi 

Bij Tai Chi doen we oefeningen om zo ontspannen en 

natuurlijk mogelijk te bewegen. Tai Chi helpt ons in 

evenwicht te komen, fysiek, energetisch en mentaal.  

Om alle deelnemers maximaal van de opgewekte 

vitale ontspanning te laten meegenieten, wordt de Tai 

Chi tijdens deze workshop extra toegankelijk 

gebracht. Je hebt dan ook geen Tai Chi-ervaring nodig 

en de bewegingen kunnen ook al zittend op een stoel 

worden meegedaan. 

 

 Donderdag 31 januari 2019 om 13u30  

in Alegria Herentals 

 Inschrijven vóór 24 januari 2019 

Workshop handletteren 

Vroeger werd het 'schoonschrijven' genoemd,  

daarna 'kalligraferen'  

en nu noemen we het 'handletteren'.  

Deze oude methode is hipper dan hip!  

Je ziet ze steeds meer, de kaarten en voorwerpen met 

citaten en teksten in creatieve, met de hand 

gevormde en versierde letters en woorden.  

Wil je dat ook graag eens proberen, dan is deze 

workshop iets voor jou. Onder de deskundige 

begeleiding van Evi weet je al gauw geslaagde letters 

en woorden tevoorschijn te toveren. Krullen, banners, 

kleine tekeningen, … maken het geheel helemaal af. 

En voor je het weet, ben je niet meer te stoppen. 
 

 Donderdag 28 februari 2019 om 13u30  

in Alegria Herentals 

 Inschrijven vóór 21 februari 2019 

 
Workshop bloemschikken 

In een ontspannen en gemoedelijke sfeer creëren we 

een lentebloemstuk. Samen maken we er iets moois 

van. En thuis geniet je verder van je zelfgemaakte 

bloemstuk en haal je meteen de lente in huis. 
 

 Donderdag 28 maart 2019 om 13u30 

 Inschrijven vóór 21 maart 2019 

https://st4.depositphotos.com/18569582/22614/i/1600/depositphotos_226148224-stockafbeelding-delicate-bloemen-samenstelling-witte-roze.jpg
https://st4.depositphotos.com/18569582/22614/i/1600/depositphotos_226148224-stockafbeelding-delicate-bloemen-samenstelling-witte-roze.jpg
https://st4.depositphotos.com/18569582/22614/i/1600/depositphotos_226148224-stockafbeelding-delicate-bloemen-samenstelling-witte-roze.jpg
https://st4.depositphotos.com/18569582/22614/i/1600/depositphotos_226148224-stockafbeelding-delicate-bloemen-samenstelling-witte-roze.jpg


 

 

Verwensessie  
 

Gelaatsverzorging, manicure, pedicure, make-up, 

hand-en voetmassage, nekmassage, hoofdmassage 

bij Isabelle 

Wanneer? 

Elke eerste maandagnamiddag van de maand: 7 

januari, 4 februari en 4 maart  

 

Hoofdmassage, hals-en schoudermassage, voet-en 

handmassage bij Eddy 

Wanneer?  

Elke derde maandag van de maand: 21 januari, 18 

februari en 18 maart 

 

Gelaatsverzorging bij Peggy 

Wat? 

De reiniging van je gelaat, de rustgevende massage en 

de verfrissende crème doen deugd en doen je stralen. 

 

Wanneer? 

Donderdagvoormiddag 17 januari 2019 vanaf 10u. 

 

Waar? 

Open huis Alegria Mol, ’t getouw, Molenhoekstraat 2 

in Mol. 

 

De verwensessies en activiteiten zijn gratis maar 

inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de 

openingsuren in het open huis of telefonisch op 0498 

77 26 47 op maandag of donderdag. Het open huis in 

Mol is gesloten op maandag 24 en 31 december 2018.  

 

Samenkomst lotgenoten – praatcafé 
 

Infosessie omtrent levenseinde: zoveel vragen, wat 

moet ik nu doen? Door Simon Godecharles 

Een gezellige babbelnamiddag voor kankerpatiënten 

en hun naasten.  Een uurtje info met Simon 

Godecharles, coördinator gezondheidsethiek bij 

Emmaüs. Daarna een uurtje napraten bij een hapje en 

een drankje. 

 

Praktisch?  

 12 februari 2019 van 13u45 tot 16u 

 LDC, WZC Ten Hove 

 Informatie bij tegenkanker@gemeentemol.be 

of 014 33 05 03 -Inschrijven is niet nodig. 

 Een organisatie van LotinCo.   

 

 

Recanto:  Omnisport 
 Op donderdag tussen 14u en 15u, 

 in den Uyt in Mol 

 Info bij Hilde Mattheuwsen  - 014 33 05 03 

tegenkanker@gemeentemol.be 

 

Recanto: Yoga 
 Op maandag tussen 14u en 15u15 

 Postelsesteenweg 15, Mol 

 Info bij Rita Simonts, 0032 477 54 54 16 

rita.simonts@telenet.be 

 

Wandelen 
Kom 3-6-7-9 km wandelen in De Maat op zondag 20 

januari. Start tussen 12u en 15u.  

 
In samenwerking met:  

 

                 Mols comité KOTK 
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INFOSESSIES TURNHOUT, AZ  Turnhout 

Kanker en voeding: wat (w)eet ik? 

17 januari 2019 van 14u30 tot 16u30 

 

Vermoeidheid en kanker: Hoe ga ik ermee om? 

14 februari 2019 van 14u30 tot 16u30 

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende  

klachten van mensen met kanker. Deze extreme 

vermoeidheid verdwijnt niet na een nachtje slapen en 

heeft verschillende oorzaken.  

Tijdens deze infosessie ontdekt u meer over  de 

oorzaken en achtergronden van vermoeidheid. 

Daarnaast krijgt u technieken en tips om af te rekenen 

met vermoeidheid.  Tips die u in staat stellen om 

activiteiten uit te voeren die u graag wilt blijven doen.  

Ook familie en vrienden zijn van harte welkom. We 

hopen er een gezellige namiddag van te maken.  

 

Look good, feel better  

21 februari  van 12u tot 17u 

Een namiddag vol informatie over verzorgings-en 

make-up mogelijkheden. 

 

Geheugen- en concentratieproblemen: soms lukt het 

even niet 

26 februari 2019 van 14u30 tot 16u30 

Ongeveer 30% van de mensen die behandeld worden, 

krijgt ermee te maken. Het treft dus zeker niet 

iedereen. Na de behandeling nemen deze problemen 

in de meeste gevallen ook af.  De onco-psychologen 

van AZ Turnhout geven uitleg en tips in een boeiende 

uiteenzetting waar ruimte is voor vragen en het 

uitwisselen van ervaringen.  

 

Kanker en werk: Hoe begin ik eraan? 

19 maart 2019 van 14u30 tot 16u30 

Terug aan het werk na kanker is niet altijd 

vanzelfsprekend. Veel mensen botsen op obstakels en 

zitten met vragen, twijfels en onzekerheden.  Wat zijn 

de mogelijkheden? Waarop heb ik recht, op wie kan ik 

een beroep doen?  De verschillende aspecten van 

werkhervatting en arbeidsongeschiktheid komen aan 

bod en er is ruimte voor vragen.  

 

 Alle infosessies gaan door in Sint Elisabeth in 

de Hartenzaal, telkens van 14u30 tot 16u30 

 Steeds inschrijven bij oncologisch 

dagziekenhuis, 014  40 60 01  of 

hilde.michiels@azturnhout.be 

INFOSESSIES GEEL, SINT DIMPNAZIEKENHUIS 

Vermoeidheid bij kanker                                                 
17 januari 2019 om 14u  
 Vermoeidheid speelt een belangrijke rol in het 
dagelijkse  leven van een kankerpatiënt. Een juiste 
dosering van de activiteiten is daarom vereist. 
Alle facetten hiervan worden in deze informatiesessie 
belicht. 
 
Voeding bij kanker                                                            
31 januari 2019 om 14u  
Veel kankerpatiënten vragen zich af wat ze wel en niet 
moeten/kunnen eten tijdens hun behandeling. 
Ongeveer een derde van de patiënten krijgt te maken 
met gewichtsverlies door een veranderd 
metabolisme, door slik- en kauwproblemen, smaak- 
en geurveranderingen, vermoeidheid, … 
Heel wat patiënten krijgen echter ook te maken met 
ongewenste gewichtstoename. 
Goede voeding is voor iedereen belangrijk. Wanneer 
je kanker hebt, is het van groot belang extra alert te 
zijn op wat je eet en drinkt.  
Wanneer je een goede voedingstoestand hebt, kan je 
de behandeling doorgaans beter aan en heb je minder 
kans op complicaties. 
Tijdens deze infosessie worden heel wat tips gegeven 
om deze ‘nevenwerkingen’ aan te pakken. 
 

Huid en haarverzorging na chemotherapie                     

25 april 2019 om 14u      

 Raadgevingen en tips over hoe uw huid en haar 

verzorgen na afloop van een chemokuur.  

 

Seksualiteit en kanker: hoe ga je ermee om?             

28 februari 2019 om 19u                                                

Een aspect van de ziekte waarover weinig gesproken 

wordt. Tijdens deze avond helpen we het onderwerp 

bespreekbaar maken en geven we nuttige informatie.  

Look good-feel better                                                      

14 februari  om 12u                

 U leert in een kleine groep de basisprincipes van een 

goede huidverzorging en make-up, om zo de 

nevenwerkingen van de behandeling enigszins op te 

vangen. Komen aan bod: huid reinigen, dagcrème 

gebruiken, wenkbrauwen bijtekenen, vlekken 

camoufleren, aangepaste make-up gebruiken, advies 

over de keuze van haarprothese, haarbanden en 

sjaals.  

 Sint Dimpna Ziekenhuis Geel: team oncologie 
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