TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

lekkerbijdehaard

kruikjelange wandeling

schocolademelk wit wonderland
verstilling

boerenkool

sneeuwwit spruitjes
schaatsen vogelhuis
ijskoud

activiteiten agenda
9 januari
10 januari
11 januari
16 januari
17 januari
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18 januari
19 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari

30 januari
31 januari

10.00-13.00 aandacht voor jou
10.00-13.00 waskaarten maken Giny vd Vate
10.00-13.00 de koffie staat klaar
10.00-13.00 even bijpraten
10.00-13.00 ‘jouw leven… de moeite waard’ Tonny vd Maarl
10.00-13.00 ontmoetingsochtend
19:30 -21:30 Cursus ‘leven met kanker’ Ernst Elout
10.00-13.00 open voor een gesprek
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt
10.30-12.00 nabestaanden groep Giny vd Vate
19.30-21.30 thema avond John Vroon pelgrimeren (Sfinx)
10.30-12.30 mandala stenen maken
19:30 – 21:30 Cursus ‘leven met kanker’ Ernst Elout
10.00-13.00 bakkie troost
10.00-13.00 ontmoetingsochtend
13.30-14.30 wandelen met Jannet Middelkamp
19.30-21.00 muziek Ludger Stuijt
10.30-12.30 ‘jouw leven… de moeite waard’ Tonny vd Maarl
10.00-13.00 aandacht en gesprek
19:30 – 21:30 Cursus ‘leven met kanker’ Ernst Elout

Elke tweede woensdag van
de maand verzorgt Giny vd
Vate een workshop
waskaarten maken, heel
verrassend wat daar uit
kan komen, de kleuren en
vormen, je kunt er lang
naar kijken en steeds weer
iets nieuws in zien. Zelf
ervaren? Opgeven kan
hier, of via
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info@toonhermanshuiszeewolde.nl

Ook begeleidt Giny op professionele wijze een groep nabestaanden. Het kan heel
prettig zijn om mensen te ontmoeten die eveneens een dierbare verloren hebben,
herkenning, begrip en met elkaar delen zijn de sleutelwoorden. Bij voldoende
aanmeldingen (min. 4) start er een nieuwe groep. Aanmelden kan hier of via
bovenstaand mailadres.

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. Het duurt ongeveer een half uurtje.
Er wordt gezorgd voor een aangename sfeer voor het Wellness Verwen moment
moment.
De oliën zijn: 100% zuiver. 100% natuurlijk, van wilde planten, gecertificeerd op
therapeutische waarde, niet verdund, geen synthetische bestanddelen, geen
conserveringsmiddelen.
De olie kan samen met een draag olie (om iets te verdunnen omdat de oliën een heel
erg sterke werking hebben) over de handpalm uitgesmeerd, waarna de massage kan
beginnen.
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.
Een gewone lichaamsmassage kan vaak te zwaar en/of als belastend worden ervaren.
Door de uiterst hoge kwaliteit van de specifieke etherische oliën kan er op niveau
gewerkt worden. Hierdoor is een stevige of langdurige aanraking niet nodig en is de
AromaTouch Hand Techniek een milde oplossing.
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.
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Cursus
Leven
met
Kanker
Even voorstellen: Ernst Elout, 56 jaar en 24 jaar werkzaam geweest in de
handel. Vele functies bekleed; van verkoopmedewerker, productspecialist tot
aan Manager Customer Service. Door ziekte (borstkanker) en overlijden van
mijn vrouw heb ik in 2012 een andere zingeving gekregen en mijzelf
omgeschoold tot mental coach. Uit interesse HBO Medische basiskennis gedaan
en uiteindelijk mijzelf verder gespecialiseerd in welbevinden en Positieve
Psychologie. Dat laatste is een stroming binnen de Psychologie, die de nadruk
legt op mogelijkheden, in plaats van op onmogelijkheden. Met andere woorden,
focus je niet op je klachten, maar op je KRACHTEN.
Qua bijscholing heb ik als laatste dit jaar de basismodule Coaching rondom
Kanker gedaan. Tijdens deze opleiding heb ik ook een aantal mensen met
kanker pro deo begeleid. In de gesprekken die ik heb gevoerd kwamen vaak
dezelfde vragen naar voren:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

kom ik van mijn vermoeidheid af?
kom ik van mijn angst af?
is mijn zelfbeeld nu?
houd ik mijn relaties gezond?
kan ik (weer) gelukkig zijn? Kan ik dat wel?
ga ik om met mijn omgeving, mijn werk?

Deze leerzame ervaring heb ik meegenomen als mental coach en bij het geven
van lezingen en workshops op het gebied van welbevinden (periode januari
2015 tot 1 oktober 2017). Doel: mensen begeleiden hun welbevinden te
vergroten om hierdoor een plezierig(er), leuk(er) en zinvol(ler) privé- en werk
leven te hebben, ongeacht de situatie waarin ze zich bevinden.
Deze levens/werkervaring, kennis en het ervaringsdeskundig zijn, wil ik graag
delen met mensen die kanker hebben of hebben gehad.
Als voorbeeld de verkorte cursus "Leven met kanker" (zes bijeenkomsten a
max. 2 uur). Aangezien de cursus verkort is kunnen de diverse onderwerpen
niet volledig worden behandeld/uitgediept.
De cursus heeft als doel te kunnen leren omgaan met de symptomen en
gevolgen van de ziekte. Enerzijds vaardigheden aan te reiken om de eigen
stemming beter onder controle te houden en anderzijds een verbetering van
kwaliteit van leven. Hoe klein de verbetering dan ook is…..
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Leerdoelen/thema’s die ik in deze cursus behandel zijn:
✓ Inzicht krijgen in de klachten die mensen hebben.
Stemmingswisselingen (oorzaken) en de wisselwerking tussen
gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag (met andere woorden
onze denkwereld). Vervolgens bijhouden van stemmingswisselingen, doel
inzicht verkrijgen.
✓ Stress, hoe ontstaat dit en hoe houden we dit in stand? Relatie tussen
stress en het hebben van kanker. Bewust leren omgaan met je energie.
Wat kost je energie en wat geeft je energie?
Kennismaken met ontspanningstechnieken, het oefenen ervan.
✓ Inzicht krijgen in de aan- of afwezigheid van plezierige activiteiten in je
leven. Zijn er knelpunten om deze te ervaren (herkennen en erkennen).
Het nut zien van het doen van plezierige activiteiten in je leven ongeacht
je ziekte.
✓ Leren herkennen en bewust worden van negatieve en positieve
gedachten en van negatieve denkpatronen. Hoe kunnen we negatieve
gedachten verminderen? Oefenen en doorbreken van negatieve
denkpatronen. Technieken leren om meer positieve gedachten te krijgen.
✓ Inzicht krijgen in uw manier van omgaan met onbegrip in uw omgeving
ten aanzien van uw ziekte. Hoe gaan we hier assertief mee om? Assertief
leren zijn!
✓ Bewust worden van de eigen manier van omgaan met afhankelijkheid van
partner, familie, vrienden en/of hulpverleners. Oefenen met het vragen
en ontvangen van hulp. Aan het eind van deze bijeenkomst de cursus
evalueren.
De wijze waarop de persoon met stressoren omgaat, bepaalt zijn of haar
welbevinden.
Het Toon Hermanshuis is heel blij dat Ernst voor onze gasten zijn cursus
aanbiedt.
Data bijeenkomsten:
17, 23 en 31 januari
9, 14 en 20 februari
Tijdstip
19:30 – 21:30 uur
Locatie: Mazerhard 37
Opgeven via info@toonhermanhuiszeewolde.nl of HIER
Voor deze avonden vragen wij een eigen bijdrage van 5 euro

'Het is een rijkdom'

lachen
huilen
angst
verdriet

voelen
liefde

verlangens
zachtheid
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pijn
kracht

schreeuwen

eenzaamheid
hardheid

boosheid

'In dit jezelf zien en
gezien worden'

We gaan weer wandelen in het Toon
Hermanshuis, samen met Jannet
Middelkamp!
Mijn naam is Jannet Middelkamp, ben geboren in 1961 en getrouwd met Johan en we
hebben samen 3 kinderen die inmiddels allemaal volwassen zijn. Ik woon vanaf 1983 in
Zeewolde, de eerste 28 jaar in het buitengebied en sinds 2011 in het dorp. Ik heb mijn
opleiding genoten in de sportrichting en heb mij later gespecialiseerd in specifieke
doelgroepen zoals sport en bewegen voor ouderen. Tevens heb ik een eigen praktijk, De
Kern, praktijk voor Rebalancing, lichaamswerk, bewustwording en coaching. In 2001
ben ik de opleiding Rebalancing begonnen en in 2004 mijn praktijk gestart. In mijn
praktijk begeleid ik mensen met uiteenlopende zorgvragen, zie voor info mijn website,
www.rebalancingdekern.nl Daarnaast ben ik nog werkzaam als vrijwilliger in het
hospice te Dronten.
Door het Toon Hermanshuis werd ik gevraagd of ik interesse had om het
wandelcoachen op te starten. Daarop heb ik ja gezegd.
Door mijn achtergrond als sportdocent en Rebalancer ervaar ik dat bewegen een
positieve invloed heeft op het algemene welbevinden van de mens. Door samen te
wandelen, te luisteren, aanwezig zijn hoop ik iets bij te kunnen dragen aan het Toon
Hermanshuis, voor mensen die zelf of in hun naaste omgeving getroffen zijn door
kanker en of gevolgen daarvan.
Vriendelijke groet,
Jannet
Het wandelen vindt plaats op donderdagmiddagen, elke twee weken. De eerste keer is
op 25 januari a.s. om 13.30. Gastvrouw Tienke Drost wandelt ook mee!
Graag opgeven en dat kan HIER
Deze activiteit is gratis, maar een kleine bijdrage naar eigen inzicht in het koffiepotje
wordt zeer op prijs gesteld!

NIEUW!!! Schrijven over jouw leven…. Met Tonny van der Maarl
Jouw Leven De Moeite Waard!
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Deze woorden raakten mij! Ik gaf mij op voor de cursus Levensverhaal.
In contacten met vooral ouderen ontdekte ik :

Wat is er veel te vertellen, maar wat is er weinig tijd om echt te luisteren!!
Wat groeit er begrip als je elkaar
beter kent!
Dit is wat mij drijft om ook binnen
het THH deze ervaring door te geven.
Wees welkom om in een kleine groep
(6) herinneringen op te halen, dingen
te delen, te vertellen waar u waarde
aan hecht, mooi en belangrijk vindt.
U krijgt daarvoor “handvaten”
aangereikt.
Veel schrijven is daarvoor niet nodig,
je kunt ook vertellen door te laten
zien, foto’s, knipsels, documenten,
enz.
Niets moet , alles mag...Ook mijn
verhaal is niet volmaakt...
Wel ben ik dankbaar dat ik dit mag
gaan doen.
Ik ben 65 jaar, Vrouw, Moeder, en Oma!!
Kom kijken of het bij U past, ik ontmoet U graag.
Hartelijke groet van Tonny van der Maarl-Geluk.
Graag opgeven voor deze reeks, de data zijn 16 en 30 januari,
13 en 27 februari en 13 maart. De eigen bijdrage is €5,00 per keer. Opgeven kan HIER

22 januari - Thema avond!!
Thema avond over pelgrimage
met John Vroon
Zeewoldenaar John Vroon komt vertellen
over pelgrimeren. In het bijzonder
pelgrimeren naar Santiago de Compostella.
Wat pelgrimeren met je doet en wat het
je brengt. Natuurlijk ook waarom je op weg
gaat naar een speciale plek of plaats die
jou aanspreekt. John heeft vijf maal te voet de reis gemaakt naar
Santiago de Compostella en aansluitend Fisterra en Muxia. Een maal
vanuit Nederland en vier maal vanuit diverse plaatsen in Spanje en
Portugal.
John vertelt over de tochten die hij heeft gemaakt, ondersteund met
beeldmateriaal.
De thema avond vindt plaats in de Sfinx, zaal open om 19.30 uur voor
koffie of thee, de lezing begint om 20.00 uur. U kunt zich HIER
aanmelden voor deze avond.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
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Binnenkort start het THhuis weer met een groep deelgenoten onder begeleiding van
Josien Hoeve, psycho sociaal werker en gastvrouw van het inloophuis.
Op onze site staat een uitgebreide tekst in Josien’s eigen woorden waarin zij e.e.a.
toelicht.
Een klein deel hieruit:
“Mensen zijn complexe gevoelige wezens. Daardoor hebben zij naast de behandeling van
de ziekte ook andere zorg nodig. Daar is vaak weinig aandacht voor.
Het Toon Hermans Huis wil op dit onderwerp wat betekenen voor mensen. Een soort van
begeleiden en ondersteunen van het individuele proces waar iemand doorheen gaat
tijdens het ziekte-proces.
Daarom wordt er een groepje gestart van 3-4 personen waarin we met elkaar die
belevingswereld gaan verkennen.
We kunnen veiligheid bieden aan elkaar, elkaar in de waarde laten, ook al hebben we
verschillende meningen en/ of belevingen. Ieder mens c.q. patiënt heeft zijn of haar eigen
waarheid. Daarom wordt het geen discussiegroep maar een deelgenoten-groep. Zo
kunnen we van elkaar leren hoe het ook kan zijn. Want geen mens is gelijk!
Zo zou er een mooi groepsproces kunnen ontstaan, waar we in figuurlijke zin
‘aanraakbaar’ zijn voor elkaar.”
Bij 3 aanmeldingen gaan we starten. Contactgegevens vindt u hieronder.
Voor deze activiteit vragen wij een eigen bijdrage van 5 euro per keer.

Op 23 januari gaan we stipjes
zetten op stenen en op
canvas… en kijk eens hoe mooi
dat wordt! De afbeeldingen
hiernaast zijn voorbeelden, we
starten met een eenvoudige
mandala. We gaan leren hoe de
verf op de juiste dikte te krijgen
en oefenen eerst op papier. De
verfpotjes gaan na afloop mee
naar huis om als de resultaten
droog zijn de ‘topdots’ te
maken.
Graag opgeven voor deze
workshop! Dat kan HIER
De eigen bijdrage voor de workshop is €5,00

Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
3891 BR Zeewolde
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
tel: 036-8450265
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n.v.
St. Toon Hermanshuis Zeewolde

