NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019
In deze nieuwsbrief:

Save the Date!
Onderzoeksresultaten
Activiteitenoverzicht
Tot slot…

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed
Geef elkander hoop, als j’ elkaar ontmoet
Niet met dure woorden, een rede of een preek
Nee, zomaar bij de slager, of in de apotheek
Op een caféterrasje, of in de bioscoop
Al is het nóg zo vluchtig, maar geef elkander hoop
-Toon Hermans-

SAVE THE DATE!
Hoewel de datum nog ver voor ons ligt, is het meer dan de moeite
waard om deze alvast in de agenda te noteren.
Op donderdag 7 november a.s. organiseert het Toon Hermans Huis
Parkstad vanaf 19:00 uur een inspirerende netwerkbijeenkomst
waarbij ‘veerkracht’ het centrale thema is.
Onze ambassadeur Jack Vinders zal die avond de rol van
dagvoorzitter op zich nemen. En dat op een prachtige locatie in
Parkstad en met een zeer inspirerende spreker die een verhaal
vertelt dat niemand onberoerd zal laten.
Bent u ook zo benieuwd? Houd onze nieuwsbrief, website en Social
Media in de gaten. Meer nieuws volgt snel…

ONDERZOEKSRESULTATEN
In de nieuwsbrief van april hebt u kunnen lezen over het onderzoek naar de naamsbekendheid van het
Toon Hermans Huis Parkstad. Iedereen die de online enquête heeft ingevuld en doorgestuurd wil ik
alsnog heel hartelijk bedanken, mede namens Marijn Scheepers die het onderzoek heeft uitgevoerd.
Het onderzoek heeft ons niet alleen veel inzicht verschaft over de huidige stand van zaken, maar ook
nieuwe ideeën opgeleverd.
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Het eerstvolgende waarmee we aan de slag gaan is het verzamelen
van verhalen over het Toon Hermans Huis. Verhalen die laten voelen
wat het Toon Hermans Huis betekent of heeft betekend voor een
persoon. Deze verhalen gaan we gebruiken op onze website, op Social
Media en in onze andere vormen van communicatie.
Onder de noemer ‘Wat is jouw verhaal?’ zoeken we mensen die hun
verhaal over het Toon Hermans Huis Parkstad willen delen. Dus…
•

Bent u die gast of ex-gast die wil laten weten wat het Toon Hermans Huis voor u betekent?

•

Bent u die arts, specialist of verpleegkundige die in de praktijk heeft ervaren wat het Toon
Hermans Huis kan toevoegen aan uw eigen professionele zorg?

•

Bent u die ondernemer of organisatie die het Toon Hermans Huis al jaren een warm hart
toedraagt en graag wil vertellen waarom dat zo is?

•

En bent u bereid dat te delen in de vorm van een verhaal, een interview, een filmpje of op
welke manier dan ook?

Schroom dan niet en meld u direct aan! Dat kan zoals u dat gewend bent via 045-5427788 of via
info@toonhermanshuisparkstad.nl

ACTIVITEITENOVERZICHT
We zitten nog volop in de vakantieperiode. Dat betekent dat in de maand augustus een aantal vaste
activiteiten komen te vervallen door afwezigheid van de aanbieder. In onderstaand schema vindt u de
actuele activiteiten voor de komende maand.
MAANDAG

DATUM

TIJD

KOSTEN

Groepstherapie beeldend en individuele
therapie met Anke Maas

Elke maandag
volgens
afspraak

10:00 – 12:15 u

Terugbetaling
via aanvullende
verzekering*

Bakken met Ger Logister

12 aug

09:30 – 12:30 u

€ 7,50

Individuele lichaamsgerichte therapie door
Ans Koch

22 en 29 aug

14:00 – 17:00 u

Terugbetaling
via aanvullende
verzekering*

DINSDAG

DATUM

TIJD

KOSTEN

Tai Chi met Silvester Roos

Elke dinsdag

12:30 – 13:30 u

€ 7,-

Yoga met Diana van Dijk

Elke dinsdag

15:00 – 16:00 u

€ 7,-

Schoonheidsspecialiste Renate Gaastra

Elke dinsdag,
alleen op
afspraak

Vanaf 14:00 u

v.a. € 16,50

WOENSDAG

DATUM

TIJD

KOSTEN

Yoga met Sanne Creusen

Elke woensdag

09:30 – 10:30 u
11:00 – 12:00 u

€ 7,-

Inloopmiddag voor jongeren met Peggy
Adriolo en Fer Vankan

Elke woensdag

13:00 – 17:00 u

Gratis
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DONDERDAG

DATUM

TIJD

KOSTEN

Troostobjecten maken met Betsy Debie

8 en 22 aug

13:00 – 16:00 u

€ 3,50

Wandelen met Theo, Tini en Gerry

22 aug

10:00 – 13:00 u

gratis

Workshop vegetarisch koken met
biologische producten door Gerry Debetz

15 aug

13:30 – 16:30 u

€ 15,-

VRIJDAG

DATUM

TIJD

KOSTEN

Open atelier met begeleiding van Anke Maas 2, 9 en 16 aug

10:30 – 13:30 u

€ 6,-

Open atelier met begeleiding van Anke Maas 23 en 30 aug

10:00 – 12:00 u
12:30 – 14:30 u

€ 6,-

TOON Koor o.l.v. Maurice Sonnenschein

Valt uit i.v.m.
vakantie

13:30 – 15:30 u

€ 7,-

Gespreksgroepen met Jolanda Jansen/Tini
Pluijmen

2, 16 en 30 aug

15:00 – 16:00 u

€ 6,50

* Afhankelijk van de voorwaarden in uw aanvullende verzekering.
Wilt u graag een keer deelnemen aan één van deze activiteiten? Dat kan! Neem voor meer informatie
of het afspreken van een proefles contact met ons op via 045-5427788 of stuur een mail naar
info@toonhermanshuisparkstad.nl

TOT SLOT
Samen met Zuyderland en het Toon Hermans Huis in Sittard organiseren we vanaf het najaar
regelmatig informatiebijeenkomsten. Daarbij komt elke keer een andere vorm van kanker aan bod,
inclusief de behandeling en de nazorg. De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor patiënten en hun
naasten, maar ook voor professionals. Houd onze nieuwsbrief, website en Social Media in de gaten voor
actuele informatie.
Ik hoop u snel weer te ontmoeten in het Toon Hermans Huis Parkstad.
Hartelijke groet,
Armand Winthagen
Directeur
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