
 

Verwendag 2019 

Op vrijdag 17 mei 2019 organiseert inloophuis Helianthus voor het vierde achtereenvolgende jaar een 
speciale verwendag voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten, een dag vol ontspanning en 
gezelligheid. 

Op deze dag is iedereen die tot deze doelgroep behoort, dames én heren, van harte welkom tussen 
09.30 uur en 14.30 uur voor diverse massages, een heerlijke gezichtsbehandeling, handscrub, en 
nagels lakken. Er is een kapper aanwezig voor het stylen of adviseren van het haar en dit jaar is het 
mogelijk om een fotoshoot te laten maken. Ook is er een styliste aanwezig om u kleuradvies te geven. 
Er zijn allerlei lekkere hapjes voor tussendoor en er is een heerlijke lunch. Natuurlijk ontbreekt ook de 
koffie en thee mét niet! Alle professionals en medewerkers van het inloophuis zetten zich belangeloos 
in om u een heerlijke dag te bezorgen.  

Inloophuis Helianthus hoopt de drempel te verlagen die sommige mensen als hoog ervaren om binnen 
te stappen.  Door deze uitnodigende dag aan te bieden en op die manier kennis te maken met de 
gastvrouwen en -heren, het inloophuis en het wekelijks grote aanbod van activiteiten hoopt het 
inloophuis deze drempel te verlagen. Mensen die het inloophuis nog nooit bezocht hebben zijn dan 
ook van harte welkom. Dit is een mooi moment om kennis te maken en te ervaren wat een inloophuis 
voor u kan betekenen.  

Voor reeds bekende gasten kan deze dag een plezierig weerzien betekenen in het warme en zeer 
gastvrije inloophuis. 

Deze dag wordt u geheel gratis aangeboden. 
 
Opgeven kunt u vanaf dinsdag 9 april 2019 tot en met 30 april 2019 en dient bij voorkeur te 
geschieden per mail via inschrijven@inloophuishelianthus.nl of telefonisch tijdens onze openingstijden 
van dinsdag tot en met donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur, telefoonnummer 078 7370062.  
Bij inschrijving dient u aan te geven aan welke verwenmomenten u in ieder geval deel wilt nemen. U 
kunt kiezen uit: [maximaal 3 verwenmomenten naar keuze aangeven] 

0  Kapper stylen/modelföhnen 

0 Voetreflex/massage 

0 Nek-, rug-, schoudermassage 

0 Personal Stylist kleuradvies 

0 Oriflame gezichtsbehandeling 

0 Lifestyle & Beauty handenscrub en/of nagels lakken 

0 Handmassage 
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Vanwege de toenemende belangstelling is het raadzaam om tijdig te reageren, vol = vol! Bij grote 
belangstelling kunnen wij niet garanderen dat alle verwenmomenten mogelijk zijn. 

Wij verwelkomen u van harte op deze speciale voor u georganiseerde verwendag. 

Graag tot ziens op 17 mei! 

Het vrijwilligersteam van inloophuis Helianthus 

Inloophuis Helianthus is te vinden aan de Singel 28 in Dordrecht. 

Deze dag wordt u mede aangeboden door: 

*Johan’s Hairfashion                                    

*F&NN Your personal 
stylist                       

*Oriflame  Carolyne Roest 

*Lifestyle & Beauty  
Chantal van der Linden                       

* Voetreflex & Massage M. 
Baardman           

* Oncologisch 
voetverzorger/medisch 
pedicure Lilian Biesheuvel   

*Nek Rug Schouder 
massage Anja van der 
Weijde 

* Bloemisterij t Kroontje 

*Mindful Massage  Anja 
Bouwman                                

*Muziekagoog Marjan 
Dogger                                             

* Van Ommen Groenten en 
Fruit 

* Plus t Lam Dubbeldam 

* ICI Paris 

* Multivlaai  
   

*De Ruiter Catering  

*Nannings Catering 

*Niet te vergeten de 
gastvrouwen en -heren 
van het inloophuis 

 

 

 


