
Groesbeek, primeur voor gemeente Berg en Dal  
 

Kom maandag 14 oktober naar het 

Marikencafé Groesbeek in Gasterij  ’t  Groeske  
 

Thema: ‘Kanker heb je niet alleen, kanker draag je samen’  

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 u (inloop vanaf 19.00 u), gratis toegang. 

Toelichting  
Thema bij dit eerste Marikencafé is ‘Kanker heb je niet alleen, kanker draag je samen’. De bijeenkomst is 

een samenwerkingsverband van het Nijmeegse Marikenhuis, Forte Welzijn en Inloophuis De 

Korenbloem en is bedoeld voor iedereen die is geraakt door kanker, patiënten én hun naasten. 
 

Programma 
Petra Eshuis van Inloophuis De Korenbloem en Yvon ten Brummelhuis van het Marikenhuis, 

ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker, openen de bijeenkomst door kort in te gaan op de 

rol van beide organisaties in het traject van de afgelopen maanden*.  

Sandra Bloks, oud-vrijwilliger van De Korenbloem, heeft op haar 32e  borstkanker gekregen en is erfelijk 

belast met  het BRCA1 gen: “Je komt dan in een molen terecht die heel snel gaat waardoor je bijna geen 

tijd hebt om te beseffen wat er gebeurt”. Zij zal vertellen over haar ervaringen met kanker en de impact 

die het had op haar leven. 

Jacques van Turnhout is oud-oncoloog in het CWZ en als gastheer en begeleider van lotgenotengroepen 

verbonden aan het Marikenhuis. Hij zal vertellen over zijn ervaringen als voormalig zorgprofessional en 

huidig vrijwilliger van het Marikenhuis: “Wist ik toen maar wat ik nu weet…”. In zijn verhaal zal zeker 

ook de rol van naasten aan bod komen. 

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Verdere informatie:  

Voor wie  Iedereen die is geraakt door kanker. Ook andere belangstellenden zijn welkom.  

Waar  Gasterij ’t Groeske, Bellevue 9t, 6561 BZ Groesbeek 

Kosten  Geen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. 

Aanmelden Stuur mail aan info@marikenhuis.nl met vermelding Marikencafé 14 oktober 

________________________________________________________________ 
 
* Inloophuis De Korenbloem stopt en geeft het stokje over aan het Marikenhuis 
Het Marikenhuis uit Nijmegen zal onder de naam ‘Marikencafé’ voorlichting en thema-avonden organiseren in de 
gemeente Berg en Dal in nauwe afstemming met de welzijnsorganisatie Forte Welzijn en plaatselijke 
ervaringsdeskundigen en zorg- en welzijnsprofessionals. Tijdens deze  bijeenkomsten kunnen aanwezigen ook in 
contact komen met daartoe opgeleide gastheren en gastvrouwen voor een luisterend oor of informatie over 
lotgenotencontacten.  
_______________________________________________________________________ 
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