


Persoonlijk advies of informatie over wonen, 
dagbesteding, behandeling, ambulante zorg 
of logeren? 

Voor al uw vragen over onze zorg en ondersteuning 
is het Zorgloket van Elver uw startpunt. Het 
Zorgloket is er voor cliënten, verwanten, verwijzers 
en professionals. Het Zorgloket hecht veel waarde 
aan persoonlijk contact. Wij zoeken graag samen 
met u naar een passend antwoord.

wonen • dagbesteding • behandeling 

Contact met het Zorgloket
0314 - 69 69 99 • zorgloket@elver.nl • www.elver.nl

Kanker is u overkomen. Maar misschien wilt u 
zelf meer doen om u lichaam in opti male 
conditi e te houden en u te ondersteunen.

Wij kunnen u daarbij adviseren.

Beatrice Roldaan, arts integrale geneeskunde, 
gespecialiseerd in homeopathie

Simone Karcher, arts integrale geneeskunde, 
gespecialiseerd in homeopathie

www.homeopathie-arnhem.nl
www.avig.nlwww.avig.nl

Tekenen, schilderen en schrijven  

bij rouw en verlies.

Levensloopgesprekken.

Autobiografi sch schrijven.

Magda Vlasblom, biogra� sch coach.
Tel:06-12896817 •  www.magdavlasblom.nl

JE HEBT ZELF DE KEUZE!
Wie bij een overlijden belast wordt met het regelen van de uitvaart 
van een dierbare en de verzekeringspolis bekijkt, vindt daarop 
doorgaans een telefoonnummer met de melding “Bel dit nummer om 
een overlijden te melden.”
 
90% van de mensen blijkt automatisch het nummer van de 
verzekeraar te bellen, simpelweg omdat het daar staat. En natuurlijk 
wil de verzekeraar maar al te graag de uitvaart voor je verzorgen. 
Zij beweren zelfs dat je anders het ‘inkoopvoordeel’ kwijtraakt. Maar 
dat is niet zo, je bent zeker niet duurder uit bij een zelfstandige 
uitvaartondernemer.

Een uitvaartverzekering (ook naturapolis) keert ALTIJD uit bij 
overlijden, ongeacht wie de uitvaart verzorgt. Bedenk dus vooraf 
welke keuze je hierin wilt maken, zodat het een uitvaart wordt die 
recht doet aan wie de overledene was. 

Voor een persoonlijke uitvaart op maat voor elk budget, 
bel 06-10122205, ook als u elders verzekerd bent.

Johan Uitvaartzorg
Iedere uitvaart is maatwerk

WWW.JOHANUITVAARTZORG.NL



Wat een voorrecht is het om u onze nieuwe brochure, die is gemaakt ter gelegenheid van ons eerste lustrum, te 
presenteren. Onze trots geldt deze brochure, maar meer nog hetgeen we tot stand hebben kunnen brengen met het 
Toon Hermans Huis in Arnhem.
Door de fantastische ondersteuning van vrijwilligers, bedrijfsleven, instellingen, fondsen en particuliere donateurs, 
hebben we een inloophuis kunnen neerzetten, wat van betekenis is voor een ieder, die geraakt is door kanker in Arnhem 
en omgeving.

Nadat een initiatief van CV de On-Ganse in 2012 werd opgepakt en ontwikkeld, is op 5 april 2013 het THHA feestelijk 
geopend door de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje. Bij de opening is gezegd: “een pad vormt zich door het 
te betreden”. Velen hebben in de afgelopen 5 jaar het pad naar het THHA betreden en ons weten te vinden. Het pad ligt 
nu ingebed in Arnhem en zal zich alleen nog maar meer gaan vormen.

In 2013 is het THHA gestart op de Eusebiusbuitensingel, waar met ondersteuning van velen een prachtig huis werd 
ingericht, passend bij de wensen en mogelijkheden. Nu 5 jaar later is de huidige locatie op de Stadhoudersstraat meer 
geschikt voor onze gasten en ons budget. Op 22 september 2017 heeft burgemeester Ahmed Marcouch het nieuwe huis 
geopend.

Na 5 jaar is er een fi jn huis op een goede plek in Arnhem, een vrijwilligersorganisatie die loopt als een trein, een mooi 
aanbodprogramma en een steeds groter wordende groep van gasten, die ons huis bezoekt.

Het THHA doet ertoe. We worden gezien en erkend door medische en zorginstellingen en platforms in de omgeving. Uit 
alles blijkt, dat we van toegevoegde waarde zijn voor onze gasten.

Kortom, reden genoeg om stil te staan bij het vijfjarig bestaan van ons huis!

Rob van Leusen, voorzitter Stichting Toon Hermans Huis Arnhem
Wouter Groothedde, voorzitter Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Arnhem

“Het THHA is “een verhalenhuis”; een plek voor gasten om hun verhaal te 
doen, maar ook om op verhaal te komen”



Input	tbv	advertentie	jubileum	magazine	Toon	Hermans	Huis	Arnhem	
	
[TEKST]	
	
"Kleine	zorgen	kun	je	delen.	Maar	er	is	een	soort	verdriet	dat	mensen	niet	meer	kunnen	helen.	En	
dat	hoeft	ook	niet."	
	
Toon	Hermans	

[BEELD]	
	

	
	
[lOGO]	
	

	
	
	
	 	

"Kleine zorgen 
kun je delen. 

Maar er is een soort 
verdriet dat mensen 

niet meer 
kunnen helen. 

En dat hoeft ook niet."

Toon Hermans

Werken ti jdens kanker werkt!
Eff ectyf ondersteunt bij re-integrati e

Wanneer je kanker hebt (gehad), geef je je leven weer opnieuw 
vorm. Werk is een belangrijk onderdeel. Nynke Ridderikhof is 

coach bij Eff ectyf en begeleidt mensen met kanker weer terug naar 
werk. “Weer aan de slag in je oude functi e, hoe haalbaar is dat 

nog? Tijdens je behandeltraject is het van essenti eel belang dat je 
contact houdt met je werk, vaak ook prakti sch. Werken na kanker 

is absoluut een opti e, met de juiste begeleiding blijkt er vaak veel mogelijk.” 
Nynke en haar collega Tomas Koelemaij zijn roulerend één keer per maand aanwezig in het Toon Hermans Huis Arnhem. 

“Wij geven ti jdens ons spreekuur advies en informati e over re-integrati e ti jdens of na kanker. Er komt veel op je af ti jdens een behandeling. 
Bovendien krijg je ook te maken met na-eff ecten, zoals moeheid of energieverlies.  Het is niet eenvoudig om beslissingen te nemen over je 

werk. Dan kan het fi jn zijn om ondersteuning te krijgen en samen te zoeken naar wat het beste bij jouw situati e past.”

´Er komt zoveel op mij af sinds ik ziek ben. Kan ik nog wel aan het werk?´

Gefeliciteerd met het vijfj arig bestaan Toon Hermans Huis Arnhem!  Op naar de volgende 5 jaar!

Eff ectyf is een landelijk re-integrati ebedrijf en werkt met gespecialiseerde coaches die veel ervaring hebben met  
begeleiding van mensen met kanker.  Meer weten? 

www.eff ectyf.nl - Telefoon: 026-33 97 522 - E-mail: info@eff ectyf.nl

Eff ectyf coaches Nynke Ridderikhof en Tomas Koelemaij



Wat is het Toon Hermans Huis Arnhem?

Het Toon Hermans Huis is een plek in Arnhem waar iedereen, die geraakt is door kanker, naar binnen kan lopen. Wanneer 
u met kanker te maken krijgt, heeft dit grote impact. Naast de lichamelijke veranderingen, zijn ook de geestelijke 
invloeden niet te onderschatten. Ook voor de naaste omgeving, denk hierbij aan de partner, het gezin, familie, collega’s 
en mantelzorgers, staat het leven op zijn kop. 
In het huis staat de mens centraal, niet de ziekte. In het THHA vindt u gezelschap, activiteiten, informatie en voorlichting.

Het Toon Hermans Huis Arnhem is een initiatief van een aantal ex-prinsen van CV de On-Ganse. Zij raakten zeer 
geïnspireerd na een bezoek aan het Toon Hermans Huis in Sittard en vroegen zich af of dit ook in Arnhem mogelijk zou 
zijn. In 2011 hebben zij een groep mensen bij elkaar gebracht, die onderzochten of zo’n huis ook in Arnhem zinvol en 
haalbaar was. Het antwoord op die vragen was een ondubbelzinnig ‘ja’.

Een bevlogen stichtingsbestuur ging aan de slag om het plan gestalte te geven. Dankzij de vrijwillige inzet van zeer velen 
is het Toon Hermans Huis per 5 april 2013 van start gegaan in Arnhem.

Helemaal passend bij de tradities van de bedenkers van het huis in Arnhem, is het Toon Hermans Huis Arnhem het 11e 
Toon Hermans Huis in Nederland.

“Een plek waar ik even helemaal niets moet en alles mag!” 



HET WERELD PAD
van oorsprong naar toekomst

HET WERELD PAD
van oorsprong naar toekomst

Karin Rutten
Wandelcoach

M +31 (0)6 45 87 03 16
E karin@wereldpad.nl
W  www.wereldpad.nl

Hoe ga je verder als je kanker hebt (gehad)? Wil je anders om gaan met vermoeidheid, angst, zelfbeeld, 

relaties, zingeving of werk? Ontdek tijdens prachtige wandelingen, in de frisse buitenlucht, hoe je dit kunt doen. 

Geef je leven opnieuw vorm met wat je écht nodig hebt en écht belangrijk vindt.

Karin Rutten

Wandelcoach  

M +31 (0)6 45 87 03 16 E karin@wereldpad.nl W www.wereldpad.nl

Siska Caneel Uitvaartverzorging
Wij werken voor alle verzekeringen

U staat er niet alleen voor 
Samen (eventueel al van te voren) een uitvaart regelen. 
We bespreken uw speciale wensen en of deze (ook fi nancieel) uitvoerbaar zijn. 
Er kan vast meer dan u misschien denkt. 
Bel of mail geheel vrijblijvend voor een informatief gesprek.
Uw wensen staan centraal. 
Bel voor een melding van overlijden 06-52688706

	 							 	 	 	 Siska Caneel Uitvaartverzorging 

                                    Wij werken voor alle verzekeringen 

   U	staat	er	niet	alleen	voor  

 
Samen (eventueel al van te voren) een uitvaart regelen. We bespreken 
uw speciale wensen en of deze (ook financieel) uitvoerbaar zijn. Er kan 
vast meer dan u misschien denkt. 

Bel of mail geheel vrijblijvend voor een informatief gesprek.                  
Uw wensen staan centraal. 

Bel voor een melding van overlijden  

        Of meer  informatie naar 0652688706  
Info@caneeluitvaarten.nl	

ww w.caneeluitvaarten.nl   		

Sinds 2005	

==============================================------------------------------------------	

De	paarse	tekst	graag	midden	naast	de	foto	die	iets	omhoog	kan	

De	groene	tekst	linksonder	zou	ik	graag	onder	elkaar	en	naast	het	
logo	geplaatst	zien,			

en	Sinds	2005				in	het	logo	en	dan	ook	wit		natuurlijk.	

Graag	een	duidelijke	proefdruk.	SC	

Info@caneeluitvaarten.nl
www.caneeluitvaarten.nl

Sinds 2005

FRÉDÉRIQUE DONDERS
 06-24502230 / www.dondersteuning.nl

Fleurieke Grafbloemen 
Bloembindster gespecialiseerd in persoonlijk grafbloemwerk 

www.grafbloemen.nl        e-mail: info@grafbloemen.nl 

tel.:  06-4642 7287 

	
	
Kraaladvies	geeft	een	richtsnoer	voor	de	toekomst	
	
overzicht	&	inzicht	in	levensthema's	||	focus	op	vitaliteit	&	
authenticiteit	||	verbinding	tussen	ratio	&	gevoel	
	
www.kraaladvies.nl||	info@kraaladvies.nl||0624676545	
	

ACTIVATE FOOT
Medische pedicure &
Schoonheidsspecialist

Voor afspraken
Tel: 0625581346

www.activatefoot.nl

Oude Doesburgseweg 89b - 6901 HH  Zevenaar
Tel. 0633379799

www.circleofb alance.nu - www.facebook.com/prakti jkcob

 



Wat kunnen wij voor u betekenen?

Tijdens onze openingsuren is iedereen van harte welkom. Gastvrouwen zijn aanwezig om naar u te luisteren als u daar 
behoefte aan heeft. Zij bieden u een kop koffi e of thee, een luisterend oor en eventueel een arm om de schouder. 

Bij ons hoeft u niets, maar als u wilt kunt u kiezen uit een breed scala aan activiteiten. Of u nu behoefte heeft aan een 
goed gesprek van mens tot mens, praktische informatie of een ochtend heerlijk opgaan in schilderen, zingen of yoga, bij 
ons is het mogelijk.

Activiteiten die het THHA biedt, dienen vooral ter ontspanning en om even een moment voor jezelf te hebben. 
Ontspanningsmassage, voetrefl exmassage, gezichtsbehandeling zijn hier voorbeelden van. Maar ook colour life coaching, 
bars en reiki. 
Daarnaast zorgen de activiteiten voor herstel van lijf en hoofd, door bijv. de conditie te verbeteren of het energieniveau. 
Denk bijv. aan yoga en tai chi.
Je creatief uiten kan helpen in het verwerkingsproces tijdens en na kanker. Schilderen en tekenen, zingen met het koor en 
meedoen aan de creatieve ochtend zijn hier voorbeelden van. 

Lotgenotencontact komt naar voren bij al deze activiteiten; bezoekers ontmoeten elkaar en raken met elkaar in 
gesprek.  Dit gebeurt tijdens activiteiten, maar ook rond de grote tafel met een kop koffi e of thee. 2x in de maand kan er 
gezamenlijk worden gegeten, ’s avonds of tussen de middag.

Informatie over kanker wordt tegenwoordig vooral veel gezocht en gevonden op internet. Onze informatieavonden 
gaan daarom meer over thema’s met problematiek rond kanker, zoals bijv.: angst na kanker, hoe zinvol is het 
bevolkingsonderzoek, etc. 
Tijdens het spreekuur Kanker en werk kunnen vragen gesteld worden over de werksituatie en de problemen waartegen 
aan wordt gelopen.

“Heerlijk om een uurtje te kunnen ontspannen en aan niets te hoeven denken.”



Wie zijn er voor u?

Aan het THHA zijn ca 45 vrijwilligers verbonden. Tijdens de openingsuren zijn altijd 2 gastvrouwen aanwezig, die de 
bezoekers welkom heten, wegwijs maken, informeren en met hen in gesprek gaan.
Ook voeren zij de normale, dagelijkse huishoudelijke taken uit. Enkele gastvrouwen geven workshops en anderen 
ondersteunen op bijv. administratief gebied.
Daarnaast zijn sommige gastvrouwen ook gastvrouw op het oncologisch centrum in Rijnstate Ziekenhuis, waar zij 
patiënten op dezelfde wijze ondersteunen als de gasten in het THHA.

Onze activiteiten worden door professionals aangeboden, die dat allen op vrijwillige basis doen.  Zij bieden hun kennis, 
vaardigheden en tijd geheel kosteloos aan, waardoor het THHA in staat is om een mooi activiteitenaanbod te bieden.

Het bestuur van het huis bestaat uit vrijwilligers. Praktische hulp met klussen, indien nodig, wordt ook op vrijwillige basis 
uitgevoerd.

Voor het dagelijks reilen en zeilen van het THHA zijn de coördinatoren van het huis verantwoordelijk.
Zij zijn de enige betaalde krachten.

“Ik vond het best eng de eerste keer, maar eenmaal binnen word je zo warm 
ontvangen, dat ik me meteen op mijn gemak voelde.”



Waar doen we dit?

Sinds augustus 2017 is het THHA op de Stadhoudersstraat 60 te Arnhem gevestigd. Het pand van Volkshuisvesting is het 
hoofdgebouw van een hofje, dat dateert uit ca. 1930. 
De woonkamer was voorheen de doorgang naar de in het hof gelegen binnentuin. Het toegangshek is nu onze stijlvolle 
voordeur.

Het huis straalt een gemoedelijke en welkome sfeer uit. Het is toegankelijk voor iedereen, ook omdat alle activiteiten op 
de begane grond plaatsvinden.
In het huis bevinden zich diverse ruimtes. Zo is er een multifunctionele zaal, waar yoga en tai chi worden gegeven. Ook de 
mindfulnesstraining vindt daar plaats.
Massages, gezichtsbehandelingen en reiki gebeuren in de speciale massageruimte.
In een betegelde ruimte kunnen creatieve activiteiten gedaan worden.
Het koor zingt om de 2 weken in de zitkamer, waar aan de grote tafel ook maandelijks het breicafé is.

In de zomer kunnen we gebruik maken van de gezamenlijke binnentuin of heerlijk zitten op ons eigen terras.

Het THHA is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer (bus 5, 6, 60 en 62). Daarnaast is er voldoende gratis 
parkeerruimte. Voor de deur kunnen fi etsen veilig worden gestald.

“Het huis heeft een fi jne sfeer en straalt rust en gezelligheid uit.”



Kroonpark 2
6831 GV Arnhem

 
Postbus 106 
6660 AC Elst 
www.viqit.nl

Gefeliciteerd en op naar nog jaren goede gesprekken.

Refl extherapie voor:
• meer veerkracht 
• meer energie 
• minder pijn
• aanvullend op reguliere medische 

behandelingen
• vergoeding in aanvullende verzekering

Praktijkadres: Kuijpersweg 32 Renkum • T: 06-13530159
E: refl exief@therapie-renkum.nl • W: www. therapie-renkum.nl

Sensiform heeft  voor u mooie, zachte lin-
gerie en topjes met daarin een ondersteu-

nende BH voor na uw borstoperati e. 

Voor meer informati e kunt u terecht op 
onze website: 

www.sensiform.nl 
en u kunt ons volgen op Facebook.

 

Sensiform heeft voor u mooie, zachte lingerie en 
topjes met daarin een ondersteunende BH voor 
na uw borstoperatie.  

Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website: www.sensiform.nl en u kunt ons volgen 
op Facebook. 

Als sterven nabij is,
bieden onze toegewijde vrijwilligers 
ti jd, aandacht en ondersteuning  
aan de terminaal zieke en mantelzorgers

www.vptzarnhem.nl/ info@vptzarnhem.nl/ 06 1495 1013
- Vrijwilliger worden?  Welkom! -

Advertentie	VPZT	Arnhem	voor	brochure	Toon	Hermans	Huis	Arnhem		

	

97	mm	breed	x	64	mm	hoog	

	

	
Als	sterven	nabij	is,	
bieden	onze	toegewijde	vrijwilligers		
tijd,	aandacht	en	ondersteuning			
aan	de	terminaal	zieke	en	mantelzorgers	
	
www.vptzarnhem.nl/	info@vptzarnhem.nl/	06	1495	1013	
															-	Vrijwilliger	worden?		Welkom!	-		
	

Gecerti� ceerd
Haarwerkspecialist | Oway Holistic Head Spa Salon

Haar & make-up artist | Colour Life Coach | Stylecoach 

  

www.dayenne-styling.nl | info@dayenne-styling.nl
026 443 1119 | Steenstraat 45 | 6828CC Arnhem

  



Helpt u mee?

Het Toon Hermans Huis Arnhem (THHA) ontvangt geen subsidies en is daarom afhankelijk van giften, donaties en 
sponsoren. Sponsoring van het Toon Hermans Huis kan op vele manieren. Uiteraard zijn wij blij met iedere fi nanciële 
bijdrage, maar ook bijdragen in natura of in menskracht zijn mogelijk en noodzakelijk voor een organisatie als ons 
huis. Het THHA heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen, dat ons huis wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Giften aan instellingen met een ANBI-status zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Word “Vriend van het THHA”. Als vriend van het THHA draagt u bij aan de structurele ondersteuning van onze 
activiteiten. U kunt bedragen maandelijks of jaarlijks doneren. U ontvangt als vriend de nieuwsbrief en uitnodigingen 
voor diverse activiteiten. Natuurlijk zijn we ook heel blij met eenmalige giften en donaties. Het totale bedrag dat u in één 
kalenderjaar doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van € 60,-) en 10% van uw verzamelinkomen is 
overigens fi scaal aftrekbaar.

Bankrekeningnummer: NL 15 RABO 0147 5047 75 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Arnhem 

Misschien wilt u een evenement of actie organiseren met het THHA als goed doel? Wij kunnen uw actie helpen vorm te 
geven door voorlichtings- en promotiemateriaal ter beschikking te stellen. Ook helpen wij u graag verder met ideeën om 
de actie tot een groot succes te maken. Als u prijs stelt op een bezoek van onze kant, bijvoorbeeld voor een presentatie 
of een dankwoord, dan horen wij dat graag.

Wilt u bijdragen aan ons huis in de vorm van vrijwilligerswerk, in welke vorm dan ook? Neem dan contact met ons op via 
info@thharnhem.nl of via 026 – 21 33 196. 

“Ik vind het heerlijk om te schilderen en zo mijn gedachten te verzetten” 



“Het Toon Hermans huis in Arnhem 

vinden wij een mooi initiatief 

dat wij van harte ondersteunen.”

Dirk-Jan van Dijk - directeur

www.uitvaartverzorgingkramer.nl

Wij zijn Van Wijnen
En samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven

Mensen brengen een gebouw tot leven. Want door erin te wonen, 
werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas 
écht betekenis. Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de 
techniek. We zoeken in elke opgave de verbinding met bewoners, 
klanten, de directe omgeving en vakgenoten. Dat noemen we 
meer dan bouwen.

Wij dragen het Toon Hermans Huis een warm hart toe en hopen 
dat zij nog vele jaren steun kunnen bieden aan iedereen die 
met kanker te maken heeft.

UIT LIEFDE VOOR JEZELF
Vanuit deze gedachte is de naam L’egoïste ontstaan.

Hier staat niet de tijd maar de klant centraal. Eindeloos genieten, 
even helemaal ontspannen, aandacht voor jezelf.

Ik bied u een bijzonder concept met Natuur Zuivere Producten

U bent van harte welkom. Monique Vink

www.legoiste.nl   tel: 06/46066863

• Concurrerende prijzen
• Compleet monument v.a. 1.250 euro
• 30 jaar garantie op materiaal,

constructie en verzakken
• Uitstekende naam bij onze klanten
• Vrijblijvende offertes, kleuren-
   brochures op aanvraag

Strodorpsweg 27, 6861 EN Oosterbeek, tel. 026 -  333 79 94, fax 026 -  334 18 81

Toonkamer met ruim 50 modellen
Geopend: ma. t/m vr. 09.00 -  17.00 uur

zaterdag 09.00 -  13.00 uur
Ook toegankelijk voor minder validen

www.meijer-natuursteen.nl

Vakmanschap in grafmonumenten

06 - 40 51 08 87

 @spiereninbeweging

spiereninbeweging@gmail.comEmmerik 5 6931 HC Westervoort

Angélique Appelo - Wiesman
Donderdag in het Toon Hermanshuis 

Sportmassage
Hersteltrainer 
Kinesiotaping 
Blessurepreventie 
Mindful Run (Nieuw!)

SpiereninBeweging.nl

Verlies van gezondheid, werk of zingeving

Je leven weer inrichten vanuit jouw waarden en kracht 
vinden om met aandacht bewust te leven.  

Coaching op maat en intake altijd gratis 
daarna helder kostenoverzicht

	

Verlies	van	gezondheid,	werk	of	zingeving	

Je	leven	weer	inrichten	vanuit	jouw	waarden	en		
kracht	vinden	om	met	aandacht	bewust	te	leven.			

Coaching	op	maat	en	intake	altijd	gratis	daarna	helder	kostenoverzicht	
	
	

	

info@henriettevanamerongen.nl	

06-42121493	

	 	 	 	 	 	 	

	

	

info@henriettevanamerongen.nl | 06-42121493

en

steunen het



Onze gastvrouwen heten u van harte welkom!

Graag tot ziens in het Toon Hermans Huis Arnhem.

“De gastvrouwen zijn altijd zo aardig en stellen je op je gemak.”



Contact en route

Toon Hermans Huis Arnhem
Stadhoudersstraat 60
6828 SM  Arnhem

026 – 21 33 196

info@thharnhem.nl

www.thharnhem.nl

www.facebook.com/Toon-Hermans-Huis-Arnhem

Openingstijden:
dinsdag en donderdag: 10.00 - 16.00 uur
woensdag en vrijdag: 10.00 - 13.00 uur

Bankrekeningnummer: NL 15 RABO 0147 5047 75
t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Arnhem 

Fotografie door: Peter Drent van Fotoburo Peter Drent en Vera Boshoven.

Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • T: 040 3033750 • www.presstigemedia.nl • info@presstigemedia.nl



Hollandweg 54 - 6843 JP Arnhem Zuid
Tel. 026-3890153
www.haarinstituutriadierking.nl

Van kaalheid en dun haar kun je heel 

onzeker worden. Haarinstituut Ria 

Dierking is gespecialiseerd in haarwerken 

en maat-haarwerken van echt haar. Een 

professionele en gecertificeerde salon voor 

mensen met haarproblemen zoals:

• Dun haar

• Haaruitval als gevolg van medicijnen

• Lokale kaalheid (Alopecia Areata)

• Erfelijke kaalheid (Alopecia

 Androgenetica)

Kwaliteit, deskundigheid en ervaring 

zorgen voor passende oplossingen en een 

natuurlijk (on)opvallend resultaat! 

ZELFVERTROUWEN

Elke haarvulling is maatwerk. Er zijn

verschillende bevestigingsmethodes.

Belangrijk is dat het geheel er natuurlijk 

uit ziet. Niemand hoeft dun haar te

hebben. Met een haarvulling van echt

haar krijgen vrouwen meer zelfvertrouwen 

en maakt mensen gelukkiger.

Vóór

Na

Passende oplossing bij haaruitval • Persoonlijk betrokken.

• Discreet.

• Alleen op afspraak.

• Gratis parkeergelegenheid.

• Contracten met alle

 verzekeraars.

• ANKO gecertificeerd.
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Hollandweg 54
6843 JP Arnhem

Medio augustus a.s. is ons adres:
Arnhemsestraatweg 344

6881 NK Velp.
 

Telefoon 026 - 38 90 153
Mobiel 06 54 97 46 81

info@haarinstituutriadierking.nl
www.haarinstituutriadierking.nl

Op een prachtige locatie tussen Arnhem en Ede ligt natuurbegraafplaats 
Heidepol. Een voormalig landgoed verscholen tussen de bomen, weg van de 
dagelijkse drukte. De vogels zingen en een serene rust overheerst. 

Op deze locatie is het mogelijk om een laatste rustplek uit te kiezen die bij u 
past, onder een eik of in het open veld. Voor eeuwig. 

Kom de kracht van de natuur ervaren op Heidepol, u bent van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie op www.heidepol.nl of neem contact met ons op via 
026 711 2210.



 OPLEIDEN - TRAINEN - COACHEN
Paardenkracht voor Teams | Pony Power voor Kids | 

Paardenkracht voor Pubers | Organisatie-ontwikkeling 
Management Training 

Specialisatiecursussen voor coaches

www.grootsenpuur.nl

Fysiotherapie Slief   tel: 026-3216936
Abe Lenstrahof 260-262  info@fysiotherapieslief.nl
6833 LS Arnhem   www.fysiotherapieslief.nl

Al meer dan 10 jaar hebben we ervaring met het behandelen van veneus-, 
lymf- en lipoedeem. Inmiddels is er een uitgebreid behandelpakket binnen 

de oedeemtherapie en oncologische fysiotherapie ontstaan.

Bij ons kunt u terecht voor:

– Manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder
– Zwachtelen (2 layer compressie techniek, korte rek zwachtelen)
– Lymftaping
– Puntpompen
– Oncologische revalidatie (ook tijdens de behandelfase)
– Specifi eke therapie ten behoeve van de mobiliteit van het bind-

weefsel
– Oncofysio (groepstraining voor mensen met of na kanker)
– Cursus zelfmanagement lymfoedeem
– Beweeggroep (fysiofi tness)
– Aanmeten en leveren van therapeutisch elastische kousen

bel of mail ons voor een afspraak en/of informatie 

✂

Kennisbouw BV Korting t.w.v. € 100,-
Bij besteding van min, € 1.000,- honderd euro korting! Max 1 per klant.

 

www.kennisbouw.nl
Voor uw schilder wand en plafondafwerking.

kennisbouw.nl
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