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TOON HERMANSHUIS

Lente me, zomer me
September me en winter me
Want ik heb jou voor altijd lief
Morgen me, middag me
Avond me en nacht me
Blijf bij me asjeblieft
Toon Hermans
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activiteiten agenda
Dinsdag 4 april

10.00-13.00
13.30-14.30
10.00-13.00
10.00-13.00
19.30-21.30

demonstratie kantklossen Rosa Manschot
Chi Neng
inloop
inloop
muziek

Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april

10.30-12.30
10.30-12.30
10.00-13.00
10.00-12.00

schrijven met Marijke
Wandelen met Janna
inloop
Het Toon Hermanshuis komt naar de Oude Bieb

Dinsdag 18 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april

10.00-13.00 inloop
10.30-12.30 waskaarten maken met Giny vd Vate
19.30-21.30 muziek

Woensdag 5 april
Donderdag 6 april

Maandag 24 april

19.30-21.30 Thema avond met als onderwerp aanvullende
therapie bij of na de behandeling bij kanker
Kruidenborg, Duifkruid 5. Het kan zijn dat deze
avond verzet wordt naar een andere datum i.v.m.
de meivakantie
Wij zijn gesloten tijdens de meivakantie van 24 t/m 28 april
Op de dagen dat wij open zijn; di-wo-do van 10-13 uur is er naast de activiteiten altijd gelegenheid voor inloop

Het Toon Hermanshuis gaat de Mont Ventoux beklimmen…. doet u met
ons mee? Kijk voor meer info op www.grootverzettegenkanker.nl
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Op elke tweede dinsdag van de
maand komt Marijke Kerkhoven bij
ons schrijven!

Waskaart maken!

Een waskaart ontstaat door met een strijkijzer op een vel papier te
bewegen. De kleuren kies je van te voren uit.
Het spannende is dat je niet weet wat het eindresultaat zal worden, het
is dus een kleurig avontuur met onbekende bestemming.
Als je kaart af is, is het leuk om
hierin betekenis of beelden te
zien. Er gaat een door jouw
gemaakte wereld voor je open!
Als je dit in een groep doet is het
verrassend hoe verschillend de
resultaten zijn, qua kleur en
interpretatie en vooral ook wat
ieder ziet in elkaars kaart. Er kan
dan een spontaan gesprek
ontstaan met verrassende
inhoud.
Het Toon Hermanshuis
organiseert een workshop
waskaarten maken onder leiding
van Giny van de Vate.
Datum 19 april van 11.30-12.30
uur.
(deze workshop is bijna vol!)
Graag opgeven
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
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Henny de Jong
Praktijk in natuurgeneeswijzen
“De wind waait, wij zien haar niet, alleen de gevolgen van de wind zien wij door het bewegen van
de bladeren. De wind voelen wij door zijn kracht het zachte warme briesje of de storm die de
kou meevoert. Zo is het ook met energie wij zien geen energie, maar de gevolgen ervan zien en
ervaren wij wel. Je bent energiek en je hebt een stralend voorkomen.
Bij een tekort aan energie ben je moe en mat, de vermoeidheid is te zien aan je ogen en je loopt
wat traag en voorover gebogen. Deze metafoor laat je iets begrijpen van bio energetische
geneeskunde welke ik naast Orthomoleculaire geneeskunde toepas. Te samen heet het
complementaire zorg, omdat het gelijktijdig met de reguliere zorg ontvangen kan worden.”
Op 24 april komt Henny onze thema avond verzorgen in de Kruidenborg, Duifkruid 5
Graag opgeven voor deze avond! info@toonhermanshuiszeewolde.nl
I.v.m. de meivakantie kan het zijn dat deze datum verzet wordt… kijk op de agenda op onze
site!

Op 4 april komt Rosa Manschot
een demonstratie kantklossen
geven! Altijd al willen weten
hoe dit in z’n werk gaat? U bent
welkom tussen 10-13 uur, de
koffie staat klaar!

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. van
de St. Toon Hermanshuis Zeewolde
Het Toon Hermanshuis is een ANBI
instelling en is geheel afhankelijk
van giften en donaties.

