TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

Ongehoord
Wat ik niet zeggen kan en niet kan schrijven
zal ergens diep in mij toch bij me blijven
Ongehoord maar in een lieve duisternis
verbergt zich iets dat meer dan woorden is
Toon Hermans

activiteiten agenda

nieuwsbrief april 2018

3 april
4 april
5 april

10.00-13.00
10.30-12.30
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-15.30
19.30-21.00

aandacht voor jou
wellness moment, hand massage
ontmoetingsochtend
bakkie troost
mandala stenen maken
muziek Ludger Stuijt

10 april
11 april
12 april

10.00-13.00 ontmoetingsochtend
10.30-12.00 waskaarten maken Giny vd Vate
10.00-13.00 even bijpraten

16 april
17 april
18 april
19 april

19.30-21.30 thema avond met Ingrid vd Vlist van Altius
10.00-13.00 even bijpraten
10.00-13.00 open voor een gesprek
10.00-13.00 ontmoetingsochtend
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt

24 april
25 april
26 april

10.00-13.00 bakkie troost
19.30-21.30 aandacht voor jou
10.00-13.00 even bijpraten

Een wellness moment voor onze gasten!
Iedere eerste dinsdag van de maand ben je van harte welkom om een heerlijke Hand Touch te

ontvangen met geurende oliën van dōTerra.
Je hand én arm worden dan gemasseerd door Bien Sterker.
Het is vooral een moment om te ontspannen en even helemaal de tijd voor je zelf te nemen. De
massage duurt ongeveer een half uurtje.
De oliën zijn: 100% zuiver. 100% natuurlijk, van wilde planten, gecertificeerd op therapeutische
waarde, niet verdund, geen synthetische bestanddelen, geen conserveringsmiddelen.
De reacties zijn meestal positief, bijna iedereen geniet van de aanrakingen van de ander. Niet
alleen de massage is lekker, ook het effect van de olie geeft een extra dimensie.
Het is een simpele techniek, die jij thuis ook bij je partner of ouders en kinderen kunt toepassen.
De olie gaat via de poriën de bloedbaan in waar het zijn werking kan doen.
Deze fijne en speciale massage verlicht emotionele stress, werkt rustgevend en helpt je om weer
in balans te komen. De AromaTouch Hand Techniek is een uiterst unieke en professionele
massagetechniek, die wordt aangeboden door een gecertificeerde AromaTouch therapeut.

Op 16 april a.s. komt Ingrid vd Vlist een lezing geven over wat Altius voor u kan
betekenen in het herstel na behandelingen bij kanker. Deze avond vindt plaats in de
Sfinx en begint om 20.00 uur, inloop voor een kopje koffie om 19.30.

Ingrid van der Vlist
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Master sportfysiotherapeut, inspanningsfysioloog en
bewegingswetenschapper
Ingrid is initiatiefnemer en eigenaar van Altius. Zij is master
sportfysiotherapeut, inspanningsfysioloog en
bewegingswetenschapper. Ingrids passie is sport en bewegen; zij
begeleidt recreanten en (top)sporters in hun trainingsdoelen. Op
deze wijze was zij betrokken bij onder meer een paralympisch
tandemteam en de Turkse mountainbike selectie.
Ingrid is gespecialiseerd in knierevalidatie, met name het optrainen
van kraakbeenletsel/artrose, en dry needling. Als sportfysiotherapeut
heeft zij zich verdiept in de training en revalidatie van “Aangepast
sporten en de behandeling van sporters met een beperking”. Als
inspanningsfysioloog neemt zij herstelmetingen en
inspanningstesten af en begeleidt het programma Sportrusten. Een
mooi pakket specialismen voor een ‘op maat’ te maken
trainingsprogramma voor de bewegende mens, van recreant tot
topsporter.

Muziek in het Toon
Hermanshuis
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Regelmatig komen we samen in het
Toon Hermanshuis om met elkaar
muziek te maken met Ludger Stuijt.
We zingen dan met elkaar, onder
begeleiding van piano en 2 gitaren, en
bij sommige nummers ook
mondharmonica of trom.
Ons repertoire stellen we met elkaar
samen en bestaat nu voornamelijk uit
songs uit de jaren ‘60/’70, zowel in het
Engels als in het Nederlands.
Om een indruk te geven: Simon and Garfunkel (Sound of Silence, the Boxer, Bridge over
troubled water, Bright Eyes), John Denver ( Country Roads, Annie’s Song, Perhaps Love,
Leaving in a Jetplane), Bob Dylan (Blowing in the Wind), Neil Young (Teach your
Children, Heart of Gold), Leonard Cohen (Hallelujah, Suzanne), Hotel California,
California Dreaming, All of me, Boat on the River, Morning has broken, the Rose, Home,
e.a., en Nederlandse nummers zoals van Boudewijn de Groot (Avond, Testament,
Verdronken Vlinder), Stil in mij, het Regent Zonnestralen, Tranen gelachen, het Dorp, Als
het Golft, Onderweg, Mag ik dan bij jou.
Het doel is om fijn met elkaar te zingen, maar we doen ook wel ons best het goed te laten
klinken / er iets moois van te maken. We komen elke muziekavond weer vrolijk naar
buiten.
We zijn meestal met 4 á 5 mensen, dus er is ruimte voor méér! Dus als je zin hebt om
mee te doen (zingen en/of met een instrument) of om te komen luisteren, je bent van
harte welkom!
“Tijdens m’n ziekte en behandelingen, was muziek helemaal uit m’n leven verdwenen. En
wat was het fijn, toen ik het hier, dmv de muziekgroep, weer terugkreeg! Het doet me niet
alleen goed om op de donderdag met elkaar muziek te maken, maar ook door de weeks
thuis luister ik weer naar muziek en oefen/speel ik weer gitaar. Muziek is weer terug in ons
huis!!!”

Mazerhard 37
tel: 036-8450265

Toon Hermanshuis Zeewolde

www.toonhermanshuiszeewolde.nl
info@toonhermanshuiszeewolde.nl

Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n.v.
St. Toon Hermanshuis Zeewolde

