TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

LEVEN
Leven is het oneindige bewegen
van dag in dag, van eeuw in eeuw,
pijn is vreugde, zon is regen,
appelbloesem…. sneeuw
Toon Hermans

activiteiten agenda
Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10 en 13 uur bent u
welkom voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee aan
onze keukentafel.
10 oktober is er weer waskaarten maken tussen 10 en 13 uur
Op de vrijdagochtend zit Bien Sterker weer bij de Oude Bieb!
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Op de vrijdagmiddagen is het THhuis op bezoek bij Altius vanaf 14.30 uur
Elke maand speelt en zingt de muziekgroep twee avonden, in okt is dat op de 4e en de
18e .
Op 31 oktober gaan we weer een bordje of schaaltje versieren met de stiptechniek

Onderzoek over inloophuizen
In opdracht van KWF Kankerbestrijding en IPSO (de branchevereniging voor
inloophuizen) onderzoekt adviesbureau Sinzer de maatschappelijke waarde van
inloophuizen op landelijk niveau. Hierover is nog maar weinig bekend,
terwijl het voor ons als inloophuis belangrijk is daar meer over te weten.
De onderzoeksresultaten kunnen ons namelijk helpen uitleggen waarom het
belangrijk is dat wij bestaan, bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten.
De link naar de (anonieme) vragenlijst vindt u HIER

Bij voldoende belangstelling beginnen we een
partnergroep!
De meeste aandacht gaat bij kanker uit naar de patiënt, maar vaak is er
ook nog een partner of zijn er meer gezinsleden. Ook zij worden
geconfronteerd met de ziekte en de ingrijpende veranderingen in het
gezinsleven.
In de partnergroep sta jij als partner van iemand met kanker centraal.
Samen moet je het volhouden, moet je door het hele proces van leven
tussen hoop en vrees, van behandelingen, uitslagen, bijwerkingen van
de medicijnen etc.
En dat niet eventjes, voor een paar weken, meestal is het een periode
van langere duur. In het Toon Hermanshuis willen we door het
organiseren van lotgenotencontact en ondersteuning je graag een
helpende hand reiken.
De groep wordt begeleid door Josien Hoeve, zij heeft de opleiding
Menswetenschappen gevolgd.

Haarwerken / Pruiken nu ook in Zeewolde en
omstreken bij uw thuis.
Vanaf heden kunt u in Zeewolde, Harderwijk en Nijkerk terecht voor
een haarwerk bij Angelique Klein zelf woonachtig in Zeewolde.
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Zij werkt vanuit de salon New-Hairstyle gevestigd in BunschotenSpakenburg. 6 dagen per week en in de avonduren kunt u hiervoor
bij haar terecht en komt ze bij u thuis.
Wij hebben contracten met alle verzekeraars, zijn aangesloten bij
de ANKO Haarwerkspecialisten, werken met verschillende haarwerk
merken zodat er altijd iet voor u bij zit en verzorgen de declaratie
van uw haarwerk.
Bel voor een vrijblijvende gratis intake 06 – 13 36 34 80
Angelique houdt een informatief spreekuur bij ons in huis op
dinsdagavonden:
9-10, 6-11, 4-12 van 19-20 uur. U bent van harte welkom!

Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde

Organiseert op:

zaterdag 3 november 2018
Sponsor wandel tocht
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Op deze dag organiseert Stichting Toon Hermans Huis in
samen werking met de Sticht Gooise Wandelsport bond
een sponsor wandeltocht in de omgeving van Zeewolde.
De opbrengst is volledig voor het Inloophuis. Dit huis
is bestemd voor mensen met kanker en hun naasten.

Afstanden: 5 -10 -15 -20 -25 KM
Start:
Restaurant Kaap Flevo
Strandweg 165 Zeewolde
meer info: 0640801288 of 036 5221749
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
www.sgwb.nl (SGWB-tz 3017)
rek.nr. Rabobank NL43RABO0149121164

DRUK?

.NL

Tot 27 oktober geeft Deen de sponsormunten aan het
Toon Hermanshuis! Daar zijn we heel blij mee! Spaart u
met ons mee? Dank!

Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
tel: 036-8450265

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

