TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

ik hou van jou, ik hou van jou
een dag, een jaar, een eeuw
ik weet dat liefde lente is,
maar ook een beetje sneeuw
Toon Hermans

activiteiten agenda
1 februari
6 februari
7 februari
8 februari
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13 februari
14 februari
15 februari
16 februari

10.00-13.00 aandacht voor jou
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt
10.00-13.00 ontmoetingsochtend
10.30-12.30 wellness moment voor jou, hand massage
10.00-13.00 even bijpraten
10.00-13.00 bakkie troost
13.30-14.30 wandelen met Jannet Middelkamp
10.30-12.00 ‘jouw leven… de moeite waard’ Tonny vd Maarl
10.00-13.00 waskaarten maken Giny vd Vate
10.00-13.00 open voor een gesprek
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt
10.30-12.00 nabestaanden Giny vd Vate

19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

19.30-21.30 thema avond met Ernst Elout
10.30-12.00 mandala stenen maken
19.30-21.30 aandacht voor jou
10.00-13.00 even bijpraten
13.30-14.30 wandelen met Jannet Middelkamp

27 februari
28 februari
1 maart

gesloten wegens vakantie
gesloten wegens vakantie
gesloten wegens vakantie
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt

Een wellness moment voor onze gasten!
Iedere eerste dinsdag van de maand ben je van harte welkom om een heerlijke Hand
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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.
Mede door de stimulering van drukpunten op uw handen wordt de balans in het
desbetreffend gebied hersteld. Opgeslagen afvalstoffen worden losgelaten en door
het lichaam op natuurlijke wijze verwijderd. Het is aanbevolen voldoende water te
drinken.
Aan de massage gaat een kort gesprek vooraf, zodat we samen kunnen kijken welke
olie op dit moment het meest geschikt is. Op 6 februari starten we met deze nieuwe
activiteit.

Lezing "Werk aan je welbevinden".
In de 21e eeuw is gezondheid niet alleen goede
voeding en voldoende bewegen. De huidige
maatschappij vergt steeds meer van onze mentale
conditie. Denk bijvoorbeeld aan jezelf blijven
ontwikkelen op het gebied van kennis, sociale vaardigheden en
probleemoplossend vermogen. Daarnaast neemt het gebruik van
Social media een steeds prominentere plaats in.
Met andere woorden, we doen steeds meer met ons hoofd en
hebben hierdoor ook steeds meer aan ons hoofd.
Zorg daarom ook voor je mentale conditie, oftewel maak werk van je welbevinden. Een
goed welbevinden betekent dat je “lekker in je vel” zit, lichamelijk gezond voelt en
tevreden bent met je leven.
Iemand die “lekker in zijn vel” zit is,
•
Gezonder; minder ziekteverzuim
•
Socialer; beter contact en betere samenwerking met zijn medemens
•
Energieker/positiever; betere uitstraling. Deel je je positiviteit, dan
vermenigvuldigt het zich
•
Flexibeler; beter omgaan met veranderingen en/of problemen
Wees eerlijk, “lekker in je vel” zitten, dat willen we toch allemaal?
In een lezing van ± 50 minuten geeft Ernst Elout u handvatten hoe u uw welbevinden
kunt vergroten.
Nieuwsgierig?
Meld u HIER aan of via de mail: info@toonhermanshuiszeewolde.nl
Datum: maandag 19 februari a.s. inloop 19:30 uur start 20:00 uur tot 21.30
Locatie: De Sfinx
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Wist u….
-dat er weer gewandeld wordt, nu met Janet Middelkamp?
-dat er tweewekelijks op donderdagavond muziek gemaakt wordt in het huis?
-dat er ruimte is voor meer muzikanten en mensen die van zingen houden?
-dat het repertoire heel toegankelijk is?
-dat we weer meedoen met de Mont Ventoux? De Lions sponsoren ons!
-dat u via grootverzettegenkanker.nl de deelnemers kunt ondersteunen?
-dat ook in februari weer stenen gestippeld worden?
-dat Tonny vd Maarl tweewekelijks aandacht besteedt aan jouw verhaal?
-dat we weer waskaarten gaan maken met Giny?
-dat er ruimte is voor een nieuwe nabestaandengroep?
-dat wij elke maand een aansprekende thema avond organiseren in de Sfinx?
-dat het 4 februari Wereldkankerdag is?
-dat wij daarom op 2 feb in het centrum van Zeewolde rozen uitdelen?
-dat er dan ook een wensboom staat waar u uw wens kenbaar kunt maken?
-dat hier een wens wordt uitgekozen die in vervulling gaat?
-dat wij een donatie kregen van ruim 500,-- van het Interkerkelijk Mannenkoor?!!
-dat wij nieuwe gastvrouwen/heren nodig hebben?

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

