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Inloop/spreekuur aangepast 
Voor onze vrijwilligers die de inloop/spreekuren bemensen zal het geen verrassing zijn dat 
we kijken of de huidige opzet voldoet. We krijgen weinig bezoekers, en dan kun je wel 
blijven zeggen dat het allemaal nieuw is en Covid-19 een rol speelt, maar je kunt ook kijken 
of en andere vorm beter gaat werken. 

De nieuwe lokatie in Haaksbergen heeft ons tot nu toe nog niet het gewenste resultaat 
gebracht en we zijn voornemens om in Haaksbergen één keer per week spreekuur te 
houden en per januari 2022 één keer per maand een thema bijeenkomst.  
Op deze manier proberen we meer gericht te werk te gaan. 

Ook gaan we kijken of we de openingstijden van de inloopuren in Boekelo gaan aanpassen. 
Ook hier is het sterk wisselend en komen er eigenlijk te weinig bezoekers op het inloopuur. 
Wat een mogelijkheid is, is om patiënten die komen sporten en na afloop een kopje koffie 
gaan drinken dit te laten doen in onze Camino-kamer samen met een vrijwilliger. 

Verder gaan we op de website duidelijk vermelden dat indien iemand een persoonlijk 
gesprek wil ze kunnen bellen of mailen en er een afspraak gemaakt wordt. Dat kan dan 
zowel in Haaksbergen alsook in Boekelo zijn. 

Jullie zijn hierover al geïnformeerd via een mail van Lucy. Mochten jullie ideeën hebben of 
voorstellen hebben dan horen we het graag.  
 

  Voor de agenda 

 
Reserveer svp de avond van vrijdag  
14 januari in je agenda. We willen een 
gezellige vrijwilligersavond organiseren. 
Waarbij we uiteraard afhankelijk zijn van 
de dan geldende Covid-19 regels. 
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Bibliotheek


We zijn begonnen met het uitzoeken van boeken 
voor onze bibliotheek.


Ondermeer van het sponsorbedrag van Plus 
Leusink en het bedrag dat we krijgen van Coop 

Boekelo gaan we de eerste boeken aanschaffen.


We gaan gericht te werk en kijken goed welke 
boeken nuttig zijn om te hebben.


Heb je vragen en/of suggesties dan  
horen we het graag.
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                                                   Sponsoracties leveren mooie resultaten op 
 
Lionsclub Haaksbergen                    Plus Leusink Haaksbergen                   RABO Bank 





    € 3.780,00                                                 € 398,64                                               € 265,49 

De afgelopen periode hebben we vanuit verschillende sponsoracties een mooie geldelijke 
bijdragen mogen ontvangen.

De statiegeldactie bij de Coop in Boekelo is inmiddels afgelopen en we verwachten op korte 
termijn te horen welk bedrag daar is opgehaald.

Verder loopt nog de actie van de Zuivelhoeve in Haaksbergen tot het eind van dit jaar.


En we gaan verder met de Camino-wijn verkoop bij wijnhuis de Deurne, Bentelosestraat 2 in 
Hengervelde. Nu met ook een heerlijk rode wijn.





info@ooc-camino.nl www.ooc-camino.nl 053-2340432  

mailto:info@ooc-camino.nl


Nieuwsbrief voor vrijwilligers Stichting 
Oncologisch Ontmoetingscentrum 
Camino

November, 2021

Jouw online bestelling begint op de website van OOC-Camino 

Via onze site beginnen met uw online bestelling steunt u OOC-Camino, zonder dat het u het extra 
geld kost. Hoe werkt het?

Camino heeft zich aangesloten bij SponsorKliks. SponsorKliks heeft afspraken gemaakt met een 
groot aantal bedrijven die producten per internet verkopen. Bij elke aankoop gaat een percentage 
naar Camino, dit terwijl de aankoopprijs voor u hetzelfde blijft.


Op de site van SponsorKliks ziet u alle bedrijven die aangesloten zijn. Van dagelijkse bood-
schappen bij AH, Jumbo, Coop en Plus en maaltijdbezorging zoals Thuisbezorgd.

Maar natuurlijk ook bol.com en boeking.com en vele anderen.


Online bestellen begint dus op onze website OOC-Camino.nl en onderaan onze home-page ziet u 
het logo SponsorKliks. Klik hierop en u komt op ‘onze’ pagina bij SponsorKliks.

Zoek het bedrijf waar u een bestelling wil doen. Indien u een eigen account hebt bij dat bedrijf 
kunt u dit gewoon blijven gebruiken cq. mee inloggen en uw bestelling doen.


SponsorKliks weet alleen dat u iets aangekocht hebt en niet wat u heeft gekocht.

Mocht meer info willen hebben hoe het werkt dan kunt u HIER klikken

Alvast bedankt voor uw steun.
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Workshop gesprekstechniek 

Dinsdag 22 februari 2022 organiseren we een workshop gesprekstechniek, Je hebt hierover een 
mail ontvangen met de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.

De workshop wordt gegeven door Stichting OOK en is een onderdeel van de opleiding van 
ondersteuningsonsulent.

De workshop zal gegeven worden in de Schaapskooi in Haaksbergen van 10:30 tot 14:30 uur.


Aanmelden is gewenst en kan door HIER te klikken


Uiteraard zullen we rekening houden met de dan geldende Covid-19 regels.
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