
Landelijke dag
Zaterdag 30 oktober 2021

Ambassadeur
Koen Weijland

Dansgroep
Avant Garde Collective

Meld je nu aan!  Vol=vol

Kanker in een gezin,
nu of in het verleden

Acteren met
Niek Roozen

Koken met sterrenchef
Dennis van den Beld

Fotogra� e met
Marco ter Beek

Freestyle voetballen met
Nick Zieren

  Dagvoorzitter
Jochem van Gelder
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Illusies/goochelen met
Kariem Ahmed

Gra�  ti met
Gilbert Helder

Beatboxen met
Kariem Ahmed

Freerunning met
Progression, Philip van Ees

FIFA met
Koen Weijland

Met de volgende workshops voor de kinderen:

Emma Heesters



Waar en wanneer?
Zaterdag 30 oktober 2021   |   13:00 – 18:30 uur

De Meerpaal
De Rede 80
8251 EX  DRONTEN

Voor wie?
• Kinderen die een ouder, broer/zus, opa/oma of andere
 dierbare hebben met kanker of dat hebben gehad.
• Ouders
• Mantelzorgers, hulpverleners, familieleden, vrijwilligers
 en een ieder die met het thema te maken heeft.

Kosten?
Deze belangrijke dag wordt grotendeels gesponsord.
Hierdoor zijn de kosten slechts € 9,50 p.p., dit is incl.
2 consumptiebonnen en iets lekkers bij ontvangst.

Elk kind onvangt een goodiebag! info@langsdezijlijn.com
0623 278 981
NL71RABO0313213232

Info en aanmelden

www.langsdezijlijn.com

Deze � yer werd mede 
mogelijk gemaakt door 
Drukkerij De Gans
Amersfoort

GOODIES!
GOODIES!
GOODIES!

Plenair programma volwassenen
Michel en Brian de Hond (Stichting Komma)
Toen Jasmin de Hond in 1980 op 30-jarge leeftijd te horen kreeg dat 
ze zou komen te overlijden, liet zij haar twee jonge kinderen Marc (3) 
en Michel (1) een geluidsbandje na, om op deze manier haar aanwe-
zigheid later te blijven voelen. De geschiedenis herhaalde zich in de 
familie toen Marc de Hond hetzelfde nieuws kreeg en wist dat hij zijn 
kinderen Livia (3) en James (1) niet zou kunnen zien opgroeien. Het 
geluidsbandje van Jasmin werd gemoderniseerd en zo werd het le-
vensverhaal van Marc in beeld gebracht.

Michel en Brian 
komen op de 
landelijke dag 
van Stichting 
Langs de Zijlijn 
spreken over het 
verlies van Jasmin 
en Marc, wat het 
geluidsbandje 
voor Michel heeft 
betekend, en over Stichting Komma. De stichting die ze samen na 
het overlijden van hun broer Marc zijn begonnen om ouders te hel-
pen iets na te laten aan hun kleine kinderen.

Netwerk Massage bij Kanker
Door de ziekte en de behandelingen kan het lichaam uit balans zijn, 
dit netwerk van gespecialiseerde masseurs geven massages waar-
door het lichaam niet verder uit balans raakt, maar juist ontspant.

Boeklancering door de 
Universiteit van Utrecht
Wanneer je als moeder of vader van 
een (jong) gezin te horen krijgt dat je 
kanker hebt, staat je leven en dat van je 
gezin meteen behoorlijk op z’n kop. Hoe 
ga je om met alles wat er op je afkomt? 
Wat vertel je de kinderen? Er bestaat geen draaiboek voor het 
omgaan met alle veranderingen na de diagnose kanker, maar 
ervaringen van gezinnen die hier eerder mee te maken kregen 
en kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen hier wel bij 
helpen. Bij de Universiteit Utrecht is de afgelopen jaren onder-
zoek gedaan bij gezinnen waarvan een moeder of vader kanker 
heeft. Vanuit het onderzoek zijn er 2 boeken “wanneer je als 
ouder kanker hebt” en “wanneer je moeder 
of vader kanker heeft” ontwikkeld.

Dineke Verkaik en Paul Boelen reiken drie 
‘taken’ aan waarmee gezinnen zich kunnen 
voorbereiden op de veranderingen na de 
diagnose. Hierbij komen praktische tips, 
ervaringsverhalen en oefeningen voor 
het aanpassen aan de veranderingen in 
je persoonlijk leven, in het gezinsleven en in de opvoeding 

van de kinderen aan bod. De o�  ciele 
presentatie van deze boeken vindt plaats 
op deze landelijke dag. Tevens worden de 
eerste resultaten gepresenteerd van het 
onderzoek, die binnenkort gepubliceerd 
worden in internationale en nationale 
wetenschappelijke tijdschriften.


