TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

het mooiste dat het leven biedt
zijn af en toe de dromen
dat alles nog beginnen moet
en ’t beste nog moet komen…
Toon Hermans

activiteiten agenda
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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.
3 -11 is onze jaarlijkse sponsorwandeling! We starten vanaf Kaap Flevo!
6 -11 zit Angelique Klein om 19 uur voor u klaar voor haarvragen en -advies.
12-11 workshop Balans Werkt in de Sfinx met Greke Hulstein.
14-11 is er weer waskaarten maken tussen 10 en 13 uur.
28-11 gaan we weer mandala’s op steen of canvas stippen!
28-11 is er ook een creatieve workshop in de avond, start om 19.30.
Op de vrijdagochtend zit Bien Sterker weer bij de Oude Bieb!
Op de vrijdagmiddagen is het THhuis op bezoek bij Altius vanaf 14.30 uur
Elke maand speelt en zingt de muziekgroep om de week op donderdag avonden, in nov
is dat op 8, 15 en 29 nov.

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.
Zij werkt vanuit de salon New-Hairstyle gevestigd in Bunschoten-Spakenburg. 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:
6-11 en 4-12 van 19-20 uur.
U bent van harte welkom!

Thema avond Balans Werkt!
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Heb jij chronisch pijn of vermoeidheidsklachten en loop je daardoor vast
op werk, thuis of in je
sociale leven? Hoe ga je om met je klachten? Hoe vind je balans in je
activiteiten? Bij Ergotherapie Zeewolde kun je terecht voor een effectieve
behandeling van ervaren ergotherapeut Greke Hulstein. Zij staat voor je
klaar om je te helpen je activiteiten in balans te brengen – want balans
werkt.
“Ik ben Greke Hulstein. Al meer dan 15 jaar werk ik als ergotherapeut op de
revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en werk hier nog
steeds met veel plezier. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met
chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten door allerlei aandoeningen. Denk
aan chronische rugklachten, kanker, burn- out, reumatische aandoeningen,
neurologische aandoeningen. Deze ervaring zet ik nu in voor de patiënten van mijn
eigen praktijk: Ergotherapie Zeewolde. Word jij beperkt door deze klachten in het
uitvoeren van hobby’s, zorg voor het gezin, het huishouden, sociale activiteiten of
werken? Ik help je met plezier,
gedrevenheid en expertise je energie weer in balans te krijgen.
In de afgelopen jaren heb ik samen met mijn collega Karin ten Hove ‘de
Activiteitenweger’ ontwikkeld. Eén van de meest door ergotherapeuten gebruikte
methodieken voor energiemanagement. Vanaf 2008 geven we scholing aan
ergotherapeuten uit heel Nederland. Ook in België en Noorwegen hebben we
scholingen verzorgd, en wordt de methodiek gebruikt.
Bij mijn behandelingen werk ik vanuit het bio psychosociaal model en de fundamenten
‘ergotherapie en chronische pijn’. Ik maak gebruik van technieken uit ACT, Motivational
interviewing en oplossingsgerichte gespreksvoering. Uiteraard maak ik gebruik van de
Activiteitenweger als methode voor energiemanagement als dit geïndiceerd is.
Daarnaast is er aandacht voor balans in activiteiten: is de balans tussen dingen die nou
eenmaal moeten en dingen die waardevol voor je zijn optimaal? Hoe kan je zorgen dat
hier verandering in komt? Daarbij staat natuurlijk het handelen centraal! Hoe voer je je
activiteiten uit? Hoe kan je de dingen die je doet zo makkelijk mogelijk doen? Echt
DOEN is daarbij onmisbaar.”
Op maandag 12 november organiseren wij een workshop in de Sfinx met Greke. We
gaan dan actief met elkaar kijken hoe het zit met jouw belastbaarheid d.m.v. de
Activiteitenweger. Zo krijg je meer inzicht in hoe je omgaat met jouw beschikbare
energie.
Ook zal Greke aandacht besteden aan het belang van slapen en kwaliteit van slaap.
Bijgaande link laat een treffend filmpje zien over dit onderwerp: https://youtu.be/EkbWES2MCT0
Inloop voor een kopje koffie of thee om 19.30, de workshop begint om 20.00 uur

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

Zo rond de kerst worden er weer veel
kaarsen gebrand, heel persoonlijk en
bijzonder is het maken van een
kaarsenzak. Deze is gemaakt van
brandwerend papier zodat waxines
gebruikt kunnen worden, veiliger is
natuurlijk een ‘kaars’ op een batterij.
Hiernaast een voorbeeld, de
mogelijkheden om een speciale
kaarsenzak te maken zijn eindeloos,
denk aan servettentechniek, aquarel,
knipwerk… als er voldoende
belangstelling voor is organiseren we
een workshop! Graag opgeven dus! Dat
kan HIER

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

