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    Nieuwsbrief maart 2014 

 

Algemeen nieuws 

 

De lente is inmiddels al volop gestart, de Chaja tulpenbollen komen al bijna tot bloei.  

 

Het belangrijkste nieuws van deze nieuwsbrief is het feit dat er een bestuurswisseling heeft 

plaatsgevonden. Marlies van der Wouw en Petra Hemelaar hadden al langer aan gegeven te willen 

stoppen met de werkzaamheden als dagelijks bestuurslid van Stichting Chaja. Het was fijn dat dit al 

langer bekend was, zodat er voldoende gelegenheid was om uit te zien naar nieuwe bestuursleden. 

Maria van Boxtel en Gerry Steenbergen, actief in alle werkgroepen die er vorig jaar waren ivm het 

lustrum, waren bereid om  de stokjes over te nemen van Marlies en Petra.  

Bij deze nogmaals HARTELIJK DANK aan Marlies en Petra die met tomeloze inzet Stichting Chaja 

mee hebben opgezet en bestuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marlies, Petra, Marleen, Maria en Gerry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, Marleen en Gerry tijdens het ondertekenen van de nodige formulieren. 
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Verwerkingskunst  

 

Workshop Schilderend Verwerken 

 

Op  zondag 25 mei en 1 juni biedt Anna’s Wens de mogelijkheid om zonder 

kosten deel te nemen aan een workshop schilderend verwerken. 

In haar laatste levensfase gaf Anna aan een wens te willen realiseren 

namelijk om mensen met kanker en hun naasten te laten ervaren wat 

creatieve verwerking is. 

Deze wens werd vertaald in het fonds “Anna’s wens” en het beheer van dit 

fonds is ondergebracht bij Stichting Chaja.  

 

Data: 25 mei en 1 juni 

Door: Marlies van der Wouw, atelier de Driepoot  

Locatie: dit is nog niet bekend. 

Tijd: 10.00 uur tot 12.30 uur. 

Kosten: geen 

Aanmelden: kan via stichtingchaja@live.nl of per telefoon 06-50212502 / 06-39507185 

 

 

 

 

Beeldhouwen met Chaja 

 

Binnenkort gaat Chaja starten met workshops beeldend verwerken. 

Heb je belangstelling of wil je hierover informatie neem contact op via  

stichtingchaja@live.nl of per telefoon  06-39507185 / 0412-638293 

 

 

 

 

Theater Chaja: Spelen voor je Leven 

 

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen, zodat we dit binnenkort ook voor Oss e.o. 

kunnen gaan organiseren. Met behulp van theateroefeningen en improvisaties kunnen deelnemers 

ervaren hoe ze uit niets iets creëren door hun verbeelding aan te spreken. Toneelspelen kan een 

enorm gevoel van vrijheid en ruimte geven.  

Ervaring met toneelspelen is niet nodig. De sfeer is ontspannen en de prestaties zijn ondergeschikt 

aan het plezier. Plezier ervaren, even je zorgen opzij kunnen zetten, maar ook tot het diepste van je 

kern kunnen komen. 

 

Heb je belangstelling of wil je hierover al informatie neem contact op via   

stichtingchaja@live.nl of per telefoon  06-39507185 / 0412-638293 
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   Kookworkshop    

 

Op woensdag 12 maart is er wederom een kookworkshop in de Landwinkel georganiseerd. Het was 

voor de deelnemers weer een fijne en gezellige avond.Als je belangstelling hebt om een workshop 

mee te maken kun je dit aan ons doorgeven via stichtingchaja@live.nl of per telefoon  06-39507185 

en wordt je geïnformeerd zodra er voldoende deelnemers zijn en er een datum bekend is.  

 

       
 

 

                                                                                                                                                        
 

      Koor Chaja: Zingen voor je Leven  

 

Repetities Groene Engel - Kruisstraat 15 - Oss 

Op de volgende vrijdagen repeteert koor Chaja in theaterzaal van de Groene Engel van 09.30 –   

12.00 uur. 

 

Vrijdag 4 en 18 april, vrijdag 9 en 23 mei en op 13 juni  

 

Voor koffie / thee wordt gezorgd in het restaurant de Groene Engel 

Het koor wordt regelmatig uitgenodigd bij speciale gelegenheden te komen zingen. Ervaring is niet 

nodig, plezier staat voorop.     

Je bent altijd welkom een keer vrijblijvend mee te komen zingen. Aanmelden vooraf bij Marleen  

vanden Berg telefoon 0412 – 631963 / 06-39507185 Koor Chaja is verbonden aan het landelijke 

korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. http://www.kankerinbeeld.nl/nav/voor-

patienten/zingen-voor-je-leven/  

 

 

Dansen met Chaja  

 

De naam meditatief dansen is veranderd in Dansen met Chaja. Momenteel zijn we aan het bekijken 

om ook andere vormen van dansen te organiseren ten behoeve van de doelgroep van Chaja 

Sinds het begin van dit jaar wordt er gedanst in Yogacentrum Stilte in beweging Verdistraat 87 in     

Oss. Je bent altijd welkom een keer vrijblijvend mee te komen dansen.  

Data: 5 april en op 10 mei 

Tijd: van 11.00- 13.15 uur   

Opgeven: kan via stichtingchaja@live.nl of per telefoon 06-50212502 /  06-39507185 
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Samenloop voor Hoop, een 24 uurswandelestafette 

 

Chaja doet hieraan mee en jij…………..? Het is op 28 en 29 juni.  

Verder gaat Chaja natuurlijk het hele jaar door met haar eigen activiteiten voor mensen 

met kanker en hun naasten in Oss e.o.  
 
Samenloop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die - direct of indirect - 

met kanker te maken heeft gekregen. Gedurende een 24 uur durende wandelestafette 

staan we stil bij kanker en vieren we het leven. De SamenLoop voor Hoop zal in 2014 

voor het eerst in Oss plaatsvinden, om precies te zijn op zaterdag 28 en zondag 29 juni 

2014 achter het gemeentehuis. 

 

Tijdens de loop zijn er verschillende ceremonies, muziekoptredens en acties van deelnemers die op 

een bijzondere wijze geld inzamelen voor kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken 

van de SamenLoop voor Hoop een evenement dat niemand ongemoeid laat. 

 

Samenloop voor hoop nodigen je graag uit! 

Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht voor de Survivors, de mensen die ooit de 

diagnose kanker hebben gehad. Survivors zijn onze eregasten, en we stellen dan ook een speciaal 

programma voor ze samen. KWF Kankerbestrijding vindt het een eer als je deelneemt aan de 

SamenLoop voor Hoop. We nodigen Survivors daarom graag uit bij de SamenLoop voor Hoop in 

Oss. 

Survivors openen het evenement met een ceremoniële openingsronde. Onder warme 

aanmoediging van familie, vrienden en belangstellenden lopen (ex-)kankerpatiënten de eerste 

ronde over het parcours. Voor veel mensen is de samenkomst van zoveel Survivors een emotioneel 

moment. 

 

Magisch gezicht 

Een van de meest indrukwekkende momenten van de SamenLoop voor Hoop is de 

kaarsenceremonie. We komen samen om dierbaren te herdenken en om elkaar te steunen. De 

deelnemers kunnen op een speciale Kaars van Hoop een persoonlijke boodschap of wens schrijven. 

Vervolgens worden alle kaarsen langs het parcours gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht  

omringd zijn door een zee van licht. Een magisch gezicht! 

 

Meedoen aan SamenLoop voor Hoop  

Voor meer informatie adviseren we Survivors om contact op te nemen met de SamenLoop-

commissie. Je kunt natuurlijk ook gewoon deelnemen aan de wandelestafette met een team van 

vrienden, buren, familieleden of collega’s. 

 

Loop mee en sta samen stil bij kanker. Je bent van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op onze website www.oss.samenloopvoorhoop.nl of stuur een e-mail 

naar oss@samenloopvoorhoop.nl of  stichtingchaja@live.nl  
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Viering van het vijfjarig bestaan van Stichting Chaja 2013! 

 

Bij deze wil Stichting Chaja nogmaals iedereen die zich hiervoor hebben ingezet heel HARTELIJK 

BEDANKEN . Het is onmogelijk om ieder met naam te noemen maar een aantal noemen we toch: 

Stichting Roparun  www.roparun.nl 

Sprangers Communicatie http://www.sprangers.com/team/frenk-sprangers  

Gemeente Oss www.oss.nl  

Mylène d’Anjou http://www.mylenedanjou.nl  

Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid www.kenniscentrum-ze.nl  

Het Hooghuis http://www.hethooghuis.nl/oss-zuid  

De Landwinkel http://landwinkel.nl/landwinkels/landwinkel-spierings/  

De Groene Engel www.groene-engel.nl  

Peggy Mulderij en Anny van Erp en Meral Bektas 

Jos van Grunsven, www.restaurantloveren.nl  

Chris van Kempen www.christianchocolaterie.nl  

Wijnproeverij  door Borus van Loenen van Vinée Wijnimport 

Voeding/lezing  Anneloe Rijpkema www.gezondeeetkamer.nl/  

Tuinderij Tuureind Berghem www.tuinderijtuureind.nl/  

Coffee Queen http://www.coffee-queen.nl/  

Stichting Kanker in Beeld www.kankerinbeeld.nl  

Muzelinck www.muzelinck.nl en Theater de Lievekamp www.lievekamp.nl  

PUUR Fitness Oss http://puur-fitness-oss.nl/  

Patrick van Venrooy http://www.venrooyvis.nl/  

Rabobank Oss http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/oss/  

Ernst Veen en K26 http://www.k26.nl/nieuws/chajaproject.html  

Laura van den Berg en Ans Markus www.ansmarkus.nl  

en natuurlijk alle  leden van de werkgroepen HARTELIJK DANK. 

 

 

Oproep  

 

Hulp van IT specialist gezocht bij professionaliseren nieuwsbrief en onze website 

Ben jij of ken je iemand met voldoende ervaring en beschikbare tijd die ons hierbij kan helpen, dan 

komen wij graag met je in contact via  stichtingchaja@live.nl of neem telefonisch contact op met 

Marleen van den Berg  (0412- 631963 of 06-39507185) 

      Kijk ook eens op de website van Stichting Chaja (www.stichtingchaja.nl) of www.kankerinbeeld.nl 

voor nog meer nieuws over creatieve activiteiten. Of op facebook.com/StichtingChaja     
 

 

 

 

Afmelden nieuwsbrief 

 
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mailtje naar stichtingchaja@live.nl   

Wij zorgen er dan voor dat je geen nieuwsbrieven meer ontvangt. 
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