
Wat kunt u van ons verwachten?

Het Inloophuis is in de eerste plaats een 
ontmoetingsplek waar u terecht kunt voor een 
kopje koffie en een goed gesprek. 
Wij ondersteunen u en uw naasten bij het omgaan 
met en het verwerken van alle ongemakken die 
het hebben van kanker met zich meebrengt.
Wij organiseren activiteiten en informatieve 
bijeenkomsten. Bij het samenstellen van het 
activiteitenpakket wordt rekening gehouden met 
uw wensen. 

Creatieve en ontspannende activiteiten

Meditatief boetseren, mandala’s tekenen, 
schilderen, mindfulness en yoga. 

Informatieve bijeenkomsten 

Professionals van onder meer het Albert Schweitzer 
ziekenhuis geven periodiek voorlichting over de 
ziekte kanker of de gevolgen van de ziekte. 

Moet ik betalen? 

Wanneer u een bezoek brengt aan Inloophuis 
Helianthus is dat gratis. Wij proberen zoveel  
mogelijk activiteiten gratis aan te bieden. 
Voor de exploitatie van het inloophuis zijn 
we  echter afhankelijk van subsidies, donaties 
en sponsoring. Dit betekent dat voor sommige 
activiteiten een bijdrage van de deelnemers wordt 
gevraagd. 

Inloophuis Helianthus

Inloophuis Helianthus is een ontmoetingscentrum 
voor mensen met kanker of die kanker hebben 
gehad en hun naasten uit Dordrecht en omgeving. 

U kunt bij ons terecht voor een kopje koffie, 
contact met lotgenoten, het delen van ervaringen 
en een luisterend oor. U wordt ontvangen door 
onze vrijwilligers. Met elkaar proberen we het 
leven weer een nieuwe dimensie te geven. Wij 
ontmoeten u graag in Inloophuis Helianthus.

Waar vindt u ons?

Het adres van Inloophuis Helianthus is: 
(Godfried Schalcken) Singel 28, 3311 SJ  Dordrecht. 

Wanneer kunt u bij ons terecht? 

De actuele openingstijden vindt u op de website 
www.inloophuishelianthus.nl. 

Vrijwilligers

Per dagdeel zijn er twee of drie vrijwilligers 
aanwezig die u als gast ontvangen. 
Een aantal van hen zijn ervaringsdeskundigen en 
weten dus wat het betekent om kanker te hebben 
(gehad).  Deze vrijwilligers hebben een training 
gevolgd  bij IPSO, een overkoepelend orgaan voor 
inloophuizen in Nederland. Stichting Inloophuis  
Helianthus is lid van IPSO. 

Contact?

Heeft u vragen dan kunt u tijdens de 
openingstijden contact opnemen met één van 
de vrijwilligers.  U kunt ons bellen. 
Het telefoonnummer is (078) 737 00 62.
U kunt uw vraag ook per e-mail of via de website 
stellen. 

Website
Voor meer informatie over Inloophuis      
Helianthus verwijzen we naar de website                                                       
www.inloophuishelianthus.nl. 
Hier vindt u actuele informatie over 
openingstijden en activiteiten en nog veel meer. 

Actief deelnemen?

Wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren 
aan Inloophuis Helianthus dan kunt u een e-mail 
sturen naar: info@inloophuishelianthus.nl 

www.inloophuishelianthus.nl



In
lo

op
hu

is 
vo

or
 m

en
se

n 
m

et
 k

a
nk

er
 e

n 
hu

n 
na

a
st

en
 

Openbaar vervoer

Buslijn 3  (Crabbehof-Oudelandshoek) en 
Buslijn   4  (Wielwijk-Staart) haltes Oranjelaan 
bij Bankastraat/Noordendijk 6 minuten lopen. 
Buslijn 10  (Station-P Energiehuis) halte 
Kunstmin 2 minuten lopen. 

Adres

Inloophuis Helianthus 
(Godfried Schalcken) Singel 28
3311 SJ  Dordrecht. 
Telefoon: (078) 737 00 62. 

Openingstijden

De actuele openingstijden vindt u op de 
website www.inloophuishelianthus.nl 

Bereikbaarheid

Auto

Betaald parkeren
Parkeren op de Singel is mogelijk tegen 
betaling. Bij de ingang van het inloophuis is 
een gehandicapten parkeerplaats.

Gratis parkeren 
Op het parkeerterrein achter het Energiehuis 
aan de Noordendijk kunt u gratis parkeren. 
De eerste 24 uur is gratis. Let op: het is wel 
noodzakelijk een parkeerticket te halen bij 
de parkeerautomaat. 
Volg de borden P Energiehuis. Het Inloophuis 
ligt op een loopafstand van 5 minuten.  Via 
de trap / hellingbaan vanaf de Noordendijk 
(tegenover de Biesboschstraat) komt u op de 
Singel. 

Route

Om uw route te plannen kunt het beste 
gebruik maken van ANWB of Google Maps 
routeplanner. 
ANWB nieuwe routeplanner bestemming:  
Parkeerterrein Energiehuis,   3311 RR, Dordrecht 
Google Maps routeplanner - bestemming: 
Parkeerplaats Energiehuis. 

Fiets

Er zijn ruim voldoende fietsrekken op 
de Singel direct voor de ingang van het 
Inloophuis.
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