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WE ZIJN ER WEER!
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is alweer september. Dat betekent ook het
einde van de warme maanden, de zonnigste zomer ooit. Nooit eerder was het zo lang
achter elkaar warm in Nederland, waardoor het weerrecord van 1976 werd verbroken. 
Tijdens de zomermaanden gingen de gesprekken van de dag in het Toon Hermans Huis
over o.a. de droogte, oorlog in Oekraïne, opvang van migranten, energietarieven, de
inflatie en het tekort aan personeel.
Gelukkig kwamen er dit jaar ook weer mooie (vakantie)verhalen het huis in, we konden
genieten van leuke dingen doen en elkaar ontmoeten. Een zomer waarin ‘alles’ weer
mogelijk was, de mondkapjes in de la bleven liggen en Covid soms niet meer leek te
bestaan. Maar niets is minder waar. De sporen die de pandemie heeft achtergelaten zijn
voor velen nog zicht- en of voelbaar. Direct of indirect, persoonlijk, qua gezondheid of
bedrijfsmatig.
Ook voor het Toon Hermans Huis Arnhem zijn
er gevolgen geweest rondom de Pandemie en
de bestrijding daarvan en het goede nieuws is...            
We hebben de deuren open kunnen houden.
We zijn en blijven dé ontmoetingsplaats voor
mensen die leven met en na kanker en gaan er
weer volop, met nieuw elan, tegenaan! Het is
dus de hoogste tijd om een update te geven van
het Toon Hermans Huis Arnhem via deze
nieuwsbrief.

Coördinatoren
Verdrietig om te moeten vermelden dat onze coördinator Anje Andriessen is uitgevallen
wegens ziekte. Zij is niet in staat om haar werkzaamheden uit te voeren. We wensen haar
heel veel sterkte toe.
Hanneke van Woerden is volop in de running om het huis te laten draaien en het is best
een flinke klus om alle bordjes hoog te houden. Daarom is het bestuur van THHA op zoek
naar (tijdelijke) ondersteuning van een nieuwe coördinator voor 8 uur per week. Deze
vacature kan per direct worden ingevuld en uren zijn flexibel in te vullen. Interesse of ken
je iemand die hier geschikt voor is? Neem dan contact op met Suzanne Ross voor meer
info (suzanne.ross@thharnhem.nl)
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PR-zaken
Er is een nieuwe start gemaakt met de commissie
Promotie en Reclame. Raymond Alb, Ben Berendsen
en Saskia Rietveld, zijn onze enthousiaste en
gedreven vrijwilligers die zich inzetten om het THHA
meer op de kaart te zetten. De PR houdt zich vooral
bezig met alles rondom reclame, zichtbaarheid,
communicatie, social-media en de website. 
En Hanneke, oh ja….. die Hanneke van al die bordjes,
is ook onderdeel van de commissie PR en
vertegenwoordigt ons bij de bestuursvergaderingen.
Is er een bericht, informatie of heb je tips die je graag
wil delen met anderen? Laat het ons weten.

Vrijwilligers
Zonder de inzet van vrijwilligers kan het Toon Hermans Huis Arnhem niet bestaan. Behalve
de coördinatoren zijn er geen betaalde functies, iedereen die een rol heeft is er op
vrijwillige basis en daar zijn we heel erg trots op! Zeker in een maatschappij waar de
vrijwilligersbanen voor het oprapen liggen.
Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen en tekorten aan te vullen zijn wij altijd op
zoek naar nieuwe krachten. Denk aan: gastheer/-vrouw, deelname aan een commissie,
extra handen tijdens activiteiten, workshops of evenement... Iedereen is meer dan welkom!
Interesse of ken je iemand die hier geschikt voor is? Meld je aan, of laat die ander zich
aanmelden via info@thharnhem.nl en wij nemen contact op. Mochten er vragen zijn, of
behoefte aan een gesprekje, bijvoorbeeld om de sfeer te proeven en de verwachtingen af
te stemmen dan is dat geen probleem. Gebruik ons e-mailadres en we regelen het.

Activiteiten/agenda
Op de site www.thharnhem.nl staat
een overzicht van alle activiteiten die
er in het huis zijn. Deze wordt
regelmatig bijgewerkt en aangevuld.
Bezoek deze website gerust, en meld
je aan bij interesse. Mocht je vragen,
ideeën, initiatieven, suggesties
hebben voor één of meerdere
(nieuwe) activiteiten geef dat dan
door via info@thharnhem.nl
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Bestuurszaken
Maaike Bakker heeft per 1 september het bestuur van het Toon Hermans Huis Arnhem
verlaten. Zij is gestart met haar eigen onderneming, McMulkin Cakes & Muffins en gaat zich
daar volledig op richten. Super leuk, maar wij gaan haar missen! Vanzelfsprekend
bedanken wij Maaike voor haar tomeloze, energievolle inzet en wensen haar heel veel
succes toe en vooral heel veel (bak)plezier!
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Toon Hermans Huis Arnhem was te zien bij "Dit is Holland" op RTL4. Zondag 11
september rond 14:00 uur en (de herhaling) zaterdag 17 september rond 11:00 uur.
Voor wie het heeft gemist, wij zullen het filmpje ook op de website plaatsen.

24 September is het Nationale Burendag: Van 15.00 tot 18.00 uur is het huis open en
mogen de buren langskomen voor een hapje en een drankje.

“Tekenen en schilderen bij rouw en verlies” start 5 oktober. Dit zijn 6 bijeenkomsten
onder professionele en prettige begeleiding van Magda Vlasbom (zie ook:
www.magdavlasblom.nl) waarbij je door te tekenen en schilderen in contact kan komen
met beelden die je soms niet hebt kunnen uiten in woorden. De bijeenkomsten zijn op
woensdagochtend van 10.15 tot 12.30 uur. Het fijne van deze cursus is (onder andere)
dat je geen ervaring hoeft te hebben met tekenen of schilderen.

In december start een mooie cursus “Creatief dagboek schrijven", gebaseerd op de
methode "Luisteren naar je pen”. Onder professionele en begripvolle begeleiding van
Sandra Went ga je ervaren dat schrijven helend kan werken. Iedereen is welkom, ook
zonder ‘schrijftalent’. Kijk op de site voor info en inschrijven. (Ga hiervoor naar de
agenda van december.)

We verzorgen nog veel meer andere interessante en inspirerende activiteiten zoals: 

Highlights

     Massage | Reiki | Wandelen |Mannen inloop |Voetreflex | Yoga |Zingen | Open atelier        
     Soep op zondag |Skin treatment | en nog veel meer... Kijk voor alle activiteiten, de data 
     en inhoud op onze website. Oh ja en vergeet niet op onze socials te kijken, want daar  
     houden we jullie ook zo veel mogelijk op de hoogte.
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