TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

Samenleving
Ingekapseld, opgesloten,
bang geworden voor elkaar,
trekt de stille tocht solisten
langs de drukke boulevard.
Ieder met z’n eigen dromen,
ieder met z’n eigen plan,
ieder met z’n eigen kinderen,
met z’n eigen vrouw of man.
Zoiets noem je ‘samenleving’,
flauwekul, vergeet het maar,
ingekapseld, opgesloten,
bang geworden voor elkaar.

Toon Hermans

activiteiten agenda

3 oktober
4 oktober

10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-15.30
10.00-13.00
19.30-21.00

inloop
inloop
deelgenotengroep Josien Hoeve
inloop
muziek Ludger Stuijt

10 oktober
11 oktober
12 oktober
14 oktober

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-11.30

inloop
waskaarten maken Giny vd Vate
inloop
nabestaandengroep olv Giny vd Vate

17 oktober
18 oktober

10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-15.30
10.00-13.00
19.30-21.00

inloop
inloop
deelgenotengroep Josien Hoeve
inloop
muziek Ludger Stuijt

24 oktober
25 oktober
26 oktober

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

inloop
inloop
inloop

31 oktober

10.00-13.00

inloop
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5 oktober

19 oktober

Op 4 november a.s. kunt u weer meelopen met
onze jaarlijkse sponsorloop! Kijk voor meer
informatie op onze site:
toonhermanshuiszeewolde.nl

Het KWF is een landelijke campagne begonnen met als titel
‘Kanker doet meer met je dan je denkt – praat er over’.
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Heeft u het spotje van KWF gezien en herkent u de genoemde
klachten zoals vermoeidheid en angst? Dan kunt u in het Toon
Hermans Huis terecht voor een luisterend oor en
ondersteuning. Onze openingstijden zijn dinsdag, woensdag en
donderdag van 10-13 uur. U bent van harte welkom.
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Pink Ribbon Armband 2017
Dit is hem! De Pink Ribbon Armband 2017!
De Armband kost € 9,99 en per verkocht exemplaar wordt er € 4,26
gedoneerd aan borstkankeronderzoek.
De Armband is te koop bij Bruna, C&A, DA, D.I.O.
Drogist en Hunkemöller. En in de Pink Ribbon
webshop.
Ook wordt de Armband verkocht bij AKO, DEEN
supermarkten en een groot aantal ziekenhuiswinkels
van Albron.

Team THHZ beklimt de Mont Ventoux in Zuid Frankrijk.
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Op 31 augustus en 1 september bestormden de deelnemers
van Grootverzettegenkanker de kale berg Mont Ventoux. Te voet of op de fiets;
het was een enorme uitdaging. De opbrengst zal onder andere ten goede
komen aan immunotherapie bij melanoom en een betere behandeling tegen
kanker bij kinderen.
Het Toon Hermanshuis Zeewolde-team bestond uit Helene, Sylvia, Antje, Hans
en Louw en is onder aanmoediging van een groep familie en vrienden de strijd
aangegaan. De dagen voorafgaand aan het beklimmen van de berg waren
zonovergoten met temperaturen boven de 35 graden. Er werd nog wat getraind
en gerust om goed voorbereid aan de start te staan. Vol enthousiasme is de
groep van start gegaan: Helene en Louw hardlopend en Sylvia, Antje en Hans
in wandeltempo.
Het werd een bijzondere tocht naar boven met soms een lach en soms een
traan! Echter: het weer was omgeslagen en daarom was de finish op 6 km voor
de top. Vanwege regen, wind en mist was het niet verantwoord om verder te
gaan. Het team heeft een prestatie van formaat geleverd. Proficiat!
De afgelopen maanden zijn er al een aantal initiatieven geweest om
sponsorgeld voor dit doel te generen. Zo waren er de zomerse wijnproeverij in
de Open Haven olv Astrid Stoops en organiseerde Altius een sponsor
wandeltocht om dit sportieve Toon Hermanshuis team te ondersteunen.Via deze
weg willen wij allen die deze actie hebben ondersteund hartelijk bedanken in
hun strijd tegen kanker. Wij hopen volgend jaar met een nieuw team deze
actie te herhalen waarin een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan
het Toon Hermans Huis. Dank namens het gehele team. En: doneren kan nog
steeds via Grootverzettegenkanker.nl!
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Rabobank clubkas campagne!
Stemt u dit jaar op het Toon Hermanshuis?
Leden van de Rabobank krijgen deze week een
stemkaart in de bus, waarmee zij van
3 oktober t/m 17 oktober online kunnen stemmen
op hun favoriete club of maatschappelijke organisatie.
Stichting Toon Hermanshuis Zeewolde is één van
de organisaties waar op gestemd kan worden.
Er kunnen per lid vijf stemmen worden uitgebracht,
waarvan twee op dezelfde organisatie.
De Rabobank Flevoland heeft € 50.000,- te verdelen onder alle
deelnemende clubs en organisaties in Flevoland. Om ons werk te kunnen
voortzetten in Zeewolde zijn geldelijke donaties hard nodig. Hoe meer
stemmen we krijgen, hoe hoger de donatie van de Rabobank is.
Het uitreiken van de cheques vindt plaats tijdens de finale-avond op
woensdag 1 november in de Meerpaal in Dronten.

Wist u dat een van onze
vrijwillers (bijna) elke week
zitting heeft in de Oude Bieb?
Bien Sterker geeft u op
vrijdagochtend een luisterend
oor en voorlichting over het
Toon Hermanshuis. Vindt u het
een beetje spannend om naar
het inloophuis te komen? Dan is
dit wellicht een mooie kans om
kennis te maken!
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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 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 dit najaar een nieuwe groep.
Aanmelden kan hier of via bovenstaand mailadres.

Op 8 september waren Betty Hoorn uit Zeewolde en haar man 50
jaar getrouwd. Zij hebben de gemeente gevraagd of zij een gift
naar Toon Hermans wilde doen, daar zij geen bezoek van
burgemeester op prijs stelde. De gemeente zou dit verzorgen en
vonden het een prima idee! Dank bruidspaar Hoorn!!

Toon Hermans Huis luidt de noodklok
Het voortbestaan van het Toon Hermans Huis hangt aan een zijden draad. Bestuur en
vrijwilligers luiden daarom de noodklok. Het inloophuis voor kankerpatiënten en hun
naasten is in februari 2016 van het Gildenveld verhuisd naar een veel kleiner pand aan
het Mazerhard. Dat was toen een bezuinigingsmaatregel waardoor het voortbestaan van
het inloophuis niet in gevaar kwam. Bij de oprichting van het inloophuis ( in 2011) kon er
gedurende de eerste jaren over voldoende financiële middelen worden beschikt. Onder
meer door bijdragen van het KWF en gulle donateurs en een vaste kring aan sponsors.
De ondersteuning van het KWF is na een paar jaar komen te vervallen door
veranderingen in beleid en geldstromen.
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Zolang het Toon Hermans Huis bestaat hebben bestuur en vrijwilligers op alle mogelijke
manieren geprobeerd om geld bij elkaar te sprokkelen om de deur van het huis open te
kunnen houden. Iedereen die iets voor het Toon Hermans Huis gedaan heeft of nog doet,
doet dit ‘om niet’ of tegen een geringe vergoeding ter dekking van de onkosten.
Om een warme, gastvrije ruimte te creëren voor de gasten is een gebouw nodig en dat
kost geld. Financieel gezien bevindt het Toon Hermans Huis zich momenteel in de
gevarenzone. Het pand aan het Mazerhard is eigendom van Woonpalet. Deze
woningcorporatie heeft voor ons een soepel huurbeleid gehanteerd in de afgelopen
periode. Zoals bij alle contractuele verplichtingen komt hier ook een einde aan.
Voor 31 oktober 2017 moet de stichting Toon Hermans over voldoende middelen kunnen
beschikken om in 2018 aan de maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Dat
betekent dat er een bedrag van minstens € 5000 aan garanties/ ondersteuning op de
plank moet liggen. Lukt dit niet dan zijn wij gehouden aan een opzegtermijn van twee
maanden. Dit zal inhouden dat per 1 januari 2018 het doek valt voor het Toon Hermans
Huis en de kas leeg is.
Een onzekere periode staat voor de deur maar voorlopig gaan alle geplande activiteiten
gewoon door. Op de dinsdag- woensdag- en donderdagochtend zijn gasten welkom voor
een kop koffie/thee en eventueel een gesprek. Ook de themabijeenkomsten en
workshops zullen worden gehouden.
Wachten op betere tijden? Dit is geen optie. Wilt u het Toon Hermans Huis ondersteunen
met een gift of wilt u donateur worden kan dit natuurlijk. Via NL43RABO0149121164 t.n.v.
Toon Hermans Huis Zeewolde kunt u uw gift overmaken. U kunt ook lid worden van de
stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis. Dit kan door een vaste donatie per
maand, halfjaar of jaar. Doordat het Toon Hermans Huis een ANBI instelling is kunt u uw
gift/donatie aftrekken van de belasting. Graag verwelkomen wij u als donateur. Ook als
bezoeker bent van harte welkom als bezoeker in het Toon Hermans Huis.
Wilt u reageren kan dit via de mail, info@toonhermanshuiszeewolde.nl of via
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
Namens het bestuur, alle vrijwilligers en gebruikers van het huis
Hans Nobel
Voorzitter
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

