
Hou vol! 

In de afgelopen weken 

heb ik mij gerealiseerd 

dat het succes van ons 

inloophuis voorname-

lijk gebaseerd is op per-

soonlijk contact met 

echte, aanraakbare 

mensen.  

Wat ook je reden is om 

naar ons Toon Hermans 

Huis te komen, uitein-

delijk gaat het om con-

tact, aandacht, een luis-

terend oor en een arm 

om je heen. De behoef-

te aan persoonlijk con-

tact kan ook nu nog 

prima ingevuld worden. 

Contact, aandacht en 

zelfs een luisterend oor 

kunnen immers ook 

online of per telefoon. 

Mensen bellen elkaar 

tenslotte al decennia 

lang en heel veel men-

sen zijn de afgelopen 

weken ook online een 

stuk handiger gewor-

den.  

Maar dan... de arm om 

je heen. Daar gaat het 

mis met ons concept 

van een huis vol warm-

te. Hoezeer alle online 

en telefonische contac-

ten ons ook helpen om 

deze ingewikkelde tijd 

door te komen, het ge-

voel van troost dat je 

kunt ervaren door con-

tact van een echt mens 

krijg je nooit voor el-

kaar met Skype of 

Zoom. Mijn gedachten 

zijn dan ook steeds: 

Wanneer is dit voorbij? 

Wanneer kunnen we 

gewoon weer een mooi 

concert organiseren of 

een Open Huis? Wan-

neer hoeven we niet 

meer bang te zijn voor 

dit virus dat mensen  

zo ziek maakt?  

De berichten zijn dat 

we ons moeten voorbe-

reiden op een 1,5 me-

ter maatschappij. Onze 

coördinatoren en vrij-

willigers staan te trap-

pelen om daar creatie-

ve oplossingen voor te 

bedenken.  
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Wellicht kunnen we ge-

faseerd open. Zoals in 

onze Toon Tuin. Waar 

we buiten en op afstand 

samen kunnen zijn. Ook 

buiten schilderen en 

wellicht zingen zou heel 

goed kunnen, een kwes-

tie van mooi weer en 

organiseren. We gaan 

jullie natuurlijk op de 

hoogte houden van alle 

ideeën en op welke ma-

nier we denken ieder-

een weer veilig te kun-

nen ontmoeten.  

Alleen de arm om  u 

heen… ik ben bang dat 
dat nog even zal duren. 

Ik weet zeker dat  ons 

hele team met open 

armen op u wacht! Hou 

vol! 

Miranda Freriks,  

Voorzitter dagelijks  

bestuur 

Niets is zo bijzonder 

als het gewone 

 

Toon 
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Ons Open Huis van 7 maart 

 

Tijdens ons Open Huis op zaterdag 7 maart:  

* Ontvingen wij 60 bezoekers 

* Werden mooie gesprekken gevoerd  

* Vertelden wij over onze activiteiten 

* Hebben 6 mensen een massage gehad van Tineke Bakker en Andries Nobach 

* Ondergingen 5 mensen een voetreflexbehandeling van Ans van der Laan 

* Was Elle Vendeville er weer om te vertellen over de haarstukken van 2Kappers 

* Was er belangstelling voor de expositie van kunstenaar Salman Ezzammoury 

* Werd er door 6 bezoekers meegedaan aan de workshop zingen van ons koor 

* Kregen 6 mensen een schoonheidsbehandeling van Rianne van Nuland 

* Was er uiteraard weer een optreden van ons koor Zingen voor je Leven 

* Werd er naar hartenlust geschilderd door onze gasten van Lijn en Kleur 

* Was de ProstaatKankerStichting aanwezig om onze bezoekers te informeren 

* Knutselden onze jonge gasten bij Toon Tovenaars Kinderinloop 



Een verrassingsdiner voor onze vrijwilligers 
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Donderdag 13 februari zijn onze 

vrijwilligers geweldig verrast 

met een heerlijk diner dat werd 

aangeboden door Astrid van 

Doorn, een van de bezoekers 

van het Oncologisch Centrum.  

Astrid vertelt waarom zij dit 

etentje had georganiseerd:  

“Met heel veel plezier heb ik de 
vrijwilligers van het Toon Her-

mans Huis ontvangen in onze 

brasserie voor een diner met 

elkaar. Ik wilde ze tijdens deze 

avond graag vertellen dat ik 

hun werk zeer waardeer.  

Tijdens mijn met stress gevulde 

bezoeken in het Oncologisch 

Centrum van Ziekenhuis Gelder-

se Vallei zorgde deze groep 

mensen voor een stukje ont-

spanning tijdens het wachten.  

Toen ik hoorde wat ze allemaal 

doen, buddy zijn en ondersteu-

ning bieden aan mensen met 

kanker dacht ik, dit is geweldig! 

Mijn boodschap is dan ook: ga 

vooral door!” 

Astrid en collega’s, jullie hebben 
ons enorm verwend. Een groot 

compliment voor de organisa-

tie! Het is een prachtige avond 

geworden om op terug te kij-

ken. Nogmaals bedankt namens 

al onze vrijwilligers! 

Spreekuur ProstaatKankerStichting in coronatijd 

In deze onzekere tijd door de co-

ronacrisis, is het niet mogelijk om 

fysiek gebruik te maken van het 

spreekuur van de ProstaatKan-

kerStichting dat elke maand 

wordt gehouden in ons Toon 

Hermans Huis. Natuurlijk kunt u 

wel met al uw vragen omtrent 

prostaatkanker bij de stichting 

terecht. U kunt contact opnemen 

met regiovertegenwoordiger 

P i e t  P o s t  v i a 

piet.post@prostaatkankerstichti

ng.nl of telefoonnummer 06 -  

11923343. Ook kunt u zeer veel 

informatie vinden op de uitge-

breide website van de stichting 

prostaatkankerstichting.nl 
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Een hart onder de riem  

Beste gasten, gastvrouwen, 

gastheren en andere vrijwilligers 

van ons inloophuis. 

We hadden in het begin van dit 

jaar niet kunnen voorzien dat 

we half maart ons inloophuis 

voor langere tijd zouden moe-

ten sluiten. Geen inloopmiddag 

meer op de dinsdag, woensdag 

en donderdag of de eerste zon-

dag van de maand, geen activi-

teiten meer, maar vooral ook 

geen goede gesprekken, geen 

troostende woorden of gewoon 

even lekker lachen met elkaar.  

Wanneer we elkaar weer kunnen 

zien is nog ongewis. Daarom ho-

pen wij dat jullie er in geslaagd 

zijn om een andere tijdsinvulling 

te vinden en een andere wijze 

van contact leggen en onderhou-

den met mensen die je dierbaar 

zijn.  

Uit ervaring weten wij inmiddels 

dat dat niet meevalt, vooral als 

je alleenstaand bent. Daarom 

willen wij jullie laten weten dat 

we jullie niet vergeten. Dat we 

hopen dat jullie allemaal gezond 

zijn en blijven en dat jullie de 

moed erin houden. Er komt vast 

en zeker een moment dat we 

jullie weer welkom heten in ons 

Toon Hermans Huis! 

En tot die tijd blijven we per 

mail en telefoon bereikbaar voor 

een vraag maar ook gewoon 

voor een praatje.  

Hartelijke groet, Regien en Leny  

 In Ziekenhuis Gelderse Vallei 

moeten patiënten zoveel moge-

lijk alleen naar hun afspraken 

komen. Dat geldt ook voor de 

poli oncologie en de dagbehan-

deling. Slechts bij hoge uitzon-

dering, bijvoorbeeld bij fysieke 

beperkingen, kan daar in over-

leg met de verpleegkundige 

vanaf geweken worden.  

Op dit moment is het nog on-

duidelijk wanneer onze vrijwil-

ligers hun werkzaamheden in 

het Oncologisch Centrum weer 

kunnen hervatten. Ik heb Coralie 

Azzouzi-van Beek, hoofd hotel-

dienst- en facilitairbedrijf, en 

onze contactpersoon in het zie-

kenhuis gevraagd om mij te 

infomeren zodra de situatie ver-

andert. En dan horen jullie het 

natuurlijk meteen! 

Nog even geduld... 

We kunnen er nu niet voor onze 

patiënten en bezoekers zijn, 

maar dat betekent natuurlijk niet 

dat we er niet voor elkaar kun-

nen zijn. Ton en ik hebben in de 

afgelopen weken af en toe colle-

ga-vrijwilligers gebeld of ge-

appt, vooral degenen van wie we 

wisten dat ze aan het tobben 

waren met hun gezondheid, voor 

zover wij weten niet corona ge-

relateerd, en degenen die alleen-

staand zijn. Maar dat wil natuur-

lijk niet zeggen dat we niet aan 

jullie allemaal denken! Ton en ik 

zullen hier zeker mee doorgaan. 

En heb je zelf behoefte aan een 

praatje of kunnen we iets anders 

voor je betekenen? Schroom dan 

niet om ons te benaderen! Dat 

schreven we ook al in onze mail-

tjes, maar daar kwam weinig res-

pons op. Hopelijk betekent dat 

dat het goed met jullie gaat! Ons 

aanbod blijft staan. In de tussen-

tijd: blijf gezond, let goed op 

jezelf en op elkaar!  

Tot ziens, Ton en Loek 

 

Heel voorzichtig worden de 

maatregelen die genomen zijn 

om verspreiding van het coro-

navirus  tegen te gaan, versoe-

peld. Ons inloophuis is in ieder 

geval nog tot 1 juni gesloten. 

Ondertussen wordt er hard na-

gedacht over manieren om ons 

Toon Hermans Huis met inacht-

neming van de 1,5 meter regel  

daarna weer te kunnen openen. 

Wij houden u via mail, onze 

website en onze facebookpagina 

op de hoogte van onze plannen. 

Ondertussen blijven we uiter-

a a r d  b e r e i k b a a r  v i a  

telefoonnummer 06–22161969 

en info@toonhermanshuisede.nl 
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Zingen voor je Leven, maar dan online! 

 

Stel je bent dirigent van een 

koor. Elke twee weken reis je  

naar het Toon Hermans Huis in 

Ede om daar samen met een 

groep van zo’n dertig enthousi-
aste koorleden samen te zingen. 

En dan is het half maart. Corona 

verspreidt zich in Nederland en 

de boodschap luidt: blijf thuis, 

zoveel als je kan. Het Toon Her-

mans Huis moet sluiten en er is 

geen mogelijkheid meer om sa-

men te zingen. Tenzij je Frohmut 

Knie heet en op het creatieve 

idee komt om samen te gaan 

zingen via Zoom. “Als je kunt 
vergaderen via Zoom, dan kun je 

ook samen zingen!”  

Frohmut: “Om de verbondenheid 
ook tijdens de strenge corona-

maatregelen niet te verliezen, 

zijn we met het koor Zingen 

voor je Leven Ede begonnen om  

één keer per week online-

repetities te houden. Hierbij 

kunnen we elkaar zien en horen 

zonder enkel besmettingsgevaar. 

We wisselen even uit hoe het 

gaat en dan beginnen we met 

ontspanningsoefeningen. Na het 

inzingen en samen klanken ma-

ken, beginnen we. Dat kan he-

laas niet allemaal tegelijkertijd 

door de verschillende internet-

vertragingen. Ik als dirigent zing 

een stem en de leden zingen de-

ze stem mee of hun eigen stem, 

ieder thuis achter zijn of haar  

scherm, met uitgeschakelde mi-

crofoons. Dat gaat best goed en 

zo kunnen we toch nieuwe lie-

deren instuderen.”  

Georgine is een van de koorle-

den en  geniet er met volle teu-

gen van. “Wat een eyeopener 
van Frohmut! Heel erg leuk om 

dit op deze manier te kunnen 

doen. “  Ook Tine heeft genoten. 
Zij stuurde Frohmut na het zang-

uurtje een mailtje met een foto 

en de tekst: “Bedankt voor het 
heerlijke uurtje. Ik heb het erg 

naar mijn zin gehad, en ik ben 

vast niet de enige! Ik kijk nu al 

uit naar volgende week.”  

Onze Toon Tuin staat regelmatig 

in de spotlights. Niet zo gek na-

tuurlijk, het is tenslotte één van 

onze pareltjes.  

Zelfs nu wordt er wekelijks door 

onze gasten op een veilige af-

stand met elkaar in onze moes-

tuin gewerkt. We verdelen de 

Veel aandacht voor onze Toon Tuin 

werkzaamheden en beschikbare 

grond zo dat er altijd enkele 

mensen aan het werk kunnen. 

“Sinds het begin van dit seizoen  
hebben we er een extra tuin bij 

gekregen waar inmiddels een 

flinke berg werk is verzet”, ver-
telt coördinator Cees van den 

Heijkant.  

Nog net voor corona ons land 

bereikte, kregen wij bezoek van 

Mara Douma. Mara is medewer-

ker Gezondheidsvoorlichting bij 

het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds. In onze Toon Tuin inter-

viewde Mara onze coördinator 

Cees, gast Janny en hoogleraar 

voedingsleer Ellen Kampman van 

de Wageningen Universiteit die 

speciaal voor deze gelegenheid 

naar de Koekelt was gekomen.   

Op de volgende pagina leest u 

het hele interview dat in juni in 

het magazine Samen gezonder 

leven en op de website wereld-

kankeronderzoekfonds.nl ver-

schijnt.  Bedankt voor deze aan-

dacht Mara! 
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Onze Toon Tuin in magazine Samen gezonder leven 
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Onze Toon Tuin in magazine Samen gezonder leven (vervolg) 

 

 



Hoe gaat het nu met... 
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Wij missen onze gasten en vrijwilligers enorm. In deze rubriek leest u hoe het met een aantal van hen gaat. 

Wat missen zij het meest? Wat is het eerste dat zij gaan doen als alles weer gewoon is? En hoe brengen zij hun 

tijd nu door? Tineke Weerman, Adri van Sloten, Jaap de Bree, Willeke ter Horst, Mariet van Pol, Daniëlla van 

Eden, Regien de Bruyn, Fransje Scholte, Bart Wijnhoven, Cocky Faas, Lia Vermeer , Eijo Balk en Ton van Rijs-

wijk geven antwoord 

 

Ik houd contact met mijn naasten 

via... videotelefoneren en whats-

app. 

Met mooi weer ga ik graag… wan-
delen en fietsen. 

Ik vermaak mij vooral met... wan-

delen en fietsen, ik zit graag met 

een goed boek in de tuin, met na-

tuurlijk een hapje en een drankje. 

Ik houd contact met mijn collega-

vrijwilligers via… mail en whats-
app. Ook app ik regelmatig met 

een zorgassistente in het zieken-

huis. 

Wat ik mis aan mijn werk in het 

THH is… vooral de sociale contac-
ten met collega’s en de praatjes 
met de mensen die langskomen. 

Ik heb nu juist tijd voor… de tuin 
en opruimen. 

Tineke Weerman  

Gastvrouw in het THHE en in het 

Oncologisch Centrum van ZGV 

De grootste verandering voor mij 

is... dat ik in een diep gat ben ge-

vallen nu ik niet meer in het Toon 

Hermans Huis en in het Oncolo-

gisch Centrum van Ziekenhuis 

Gelderse Vallei kan werken.  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is… de 
trein pakken en bij mijn familie 

en vrienden langs, want die mis 

ik nu wel het meest. 

De grootste verandering voor 

mij is… dat ik niet meer kan 
werken in het THHE en in het 

OC van ZGV en gewoon de trein 

kan pakken en op stap kan gaan 

of naar de sportschool kan gaan. 

Ik heb een aantal spullen opge-

haald bij de sportschool zodat ik 

thuis aan de slag kan. We moe-

ten tenslotte wel fit blijven. 

Ik breng mijn tijd nu samen 

door met… vriendinnen. Met de 
één maak ik lange stevige wan-

delingen en met de andere korte 

wandelingen. Ook ga ik bij een 

oudere dame langs die ook al-

leen is, met gepaste afstand na-

tuurlijk. 

 Adri van Sloten 

Gast in ons Toon Hermans Huis 

De grootste verandering voor mij 

is… dat ik nu aan huis gebonden 

ben. Soms vind ik dat echt heel 

moeilijk.  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles gewoon is, is…  naar 

het Toon Hermans Huis gaan. Ik 

mis het erg dat ik niet naar de 

inloopmiddag kan.  

Wie ik nu het meeste mis, zijn… 
mijn zusje in Hoogeveen, mijn 

vriendin die in een verpleeghuis 

in Hoogezand zit en mijn kin-

deren. Soms als het mooi weer 

is, zie ik mijn kinderen even op 

afstand in de tuin.  

Ik breng mijn tijd nu door met… 
mijn man Frans.   

Ik houd contact met mijn naasten 

door... met elkaar te bellen. 

Met mooi weer... ga ik een eindje 

rijden met mijn scootmobiel.  

Ik vermaak mij met... het spelen 

van spelletjes op de laptop, zoals 

klaverjassen en Candy Crush.  

Wat ik mis aan het Toon Her-

mans Huis is… de leuke contac-
ten die ik daar heb. Soms kom ik 

een gastvrouw tegen en maken 

we wel een praatje. Ik hoop dat 

het inloophuis gauw weer open 

gaat. 
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Hoe gaat het nu met… (vervolg) 
Jaap de Bree 

Gast in onze Toon Tuin 

De grootste verandering voor mij 

is... dat het best wel spannend is 

als je kanker hebt en er een ge-

vaarlijk virus in de wereld is. Het 

is onzichtbaar, maar voor ons 

patiënten wel levensgevaarlijk. 

Het is constant afwegen of ik een 

winkel in ga, hou ik of houden 

anderen de anderhalve meter wel 

aan en ik ben meer alert op mijn 

omgeving. 

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is… de 
kinderen en kleinkinderen weer 

uitnodigen en naar ze toe gaan 

en weer twee keer per week spor-

ten bij Tesqua voor de onder-

steuning van mijn spieren en 

mijn rug. Ik probeer dat nu thuis 

bij te houden, maar dat is toch 

anders. 

Wat ik nu het meeste mis is... het 

knuffelen van mijn kinderen en 

kleinkinderen, mijn vrienden op-

zoeken en leuke dingen met ze 

ondernemen.  

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn partner Els. Zij werkt 
in de apotheek, een vitaal be-

roep, en dat is best wel spannend 

voor het besmettingsrisico, zeker 

voor mij.  

Ik houd contact met mijn naasten 

door... te bellen, FaceTimen, het 

sturen van e-mailtjes en kaartjes. 

Soms ook een bloemetje.  

Met mooi weer… ga ik graag 
wandelen in het bos, alleen of 

samen met Els. We lopen dan een 

rondje van 2,5 kilometer. Fijn dat 

we dit in Nederland nog mogen 

doen. Uiteraard is het ook heerlijk 

om in de tuin te zitten en dat we 

buiten kunnen eten of barbecue-

ën!  

Ik vermaak mij door het verzame-

len van zwerfafval van de straten 

of plantsoenen in de wijk de Zee-

heldenbuurt. Verder lezen, af en 

toen fietsen en eten koken! 

Ik houd contact met de andere 

gasten van het Toon Hermans 

Huis door… de wekelijkse werk-
zaamheden in de Toon Tuin, reke-

ning houdend met de anderhalve 

meter afspraken uiteraard.  

Wat ik mis aan het Toon Hermans 

Huis is... de mogelijkheid om el-

kaar te ontmoeten.  

Ik heb nu juist tijd om... meer te 

lezen. 

 Willeke ter Horst 

Cursist Teken– en schilderclub 

Lijn en Kleur 

De grootste verandering voor 

mij is… eigenlijk is er voor mij 
niet extreem veel veranderd. Ik 

was vanwege arbeidsongeschikt-

heid al beperkt in mijn activitei-

ten en contacten, dat is nu van 

weinig naar bijna niets meer ge-

gaan.  

Wat ik nu het meest mis is… mijn 
sociale contacten.  

Ik breng mijn tijd nu door met… 
mijn hond en twee katten. 

Ik houd contact met mijn naas-

ten door… chat en beeldbellen 
en door een enkele keer bij bu-

ren koffie te drinken in de tuin. 

Met mooi weer ga ik graag… in 
het bos wandelen met de hond. 

Ik vermaak mij met… bezighe-
den in huis zoals opruimen, leg-

puzzels maken, tv kijken, muziek 

maken en sociale media. 

Ik houd contact met andere gas-

ten van het Toon Hermans 

Huis... door middel van de 

groepsapp van de schildergroep. 

Wat ik mis aan het Toon Her-

mans Huis is… de mensen van de 
schildergroep, de gezelligheid, 

de steun en het schilderen. 

 

Ik heb nu juist tijd voor.... 

Ik dacht nu alle tijd te hebben 

voor het opruimen van mijn huis 

dat dringend nodig is, maar he-

laas komt er om de een of ande-

re reden nog steeds niets van 

terecht. En om uit te rusten, bij 

te tanken, meer muziek te ma-

ken, maar ook dat lukt niet zo.  

Blijkbaar geeft deze situatie toch 

meer stress dan ik me realiseer-

de en dat kost blijkbaar veel 

energie.  
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Mariet van Pol 

Administratief medewerker in 

ons Toon Hermans Huis en gast 

in onze Toon Tuin 

 

 

 

 

 

 

De grootste verandering voor mij 

is... het verlies van vrijheid om te 

Daniëlla van Eden  

Gastvrouw in het Oncologisch Cen-

trum van ZGV. 

De grootste verandering voor mij 

is… dat ik mijn vrijwilligerswerk 
niet kan doen.  

Het eerste dat ik weer ga doen als 

alles weer gewoon is, is … zeker 

gaan en te staan waar je wilt en 

het ontvangen van familie, vrien-

den etc. 

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is... mijn 

kleinkinderen helemaal suf knuf-

felen, als ze dat ook willen. 

Wat ik nu het meeste mis is... het 

vrije contact met mensen. 

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met... mijn echtgenoot. 

Ik houd contact met mijn naasten 

door… te appen, videobellen of 

te telefoneren.  

Met mooi weer ga ik graag... 

wandelen, fietsen en naar bal-

konia. 

Ik vermaak mij door… zoveel 
mogelijk sociale contacten op 

peil houden via de telefoon en 

app. 

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door... ze te appen. 

Wat ik mis aan mijn werk voor 

het Toon Hermans Huis is... de 

vriendschap en contacten onder-

ling. 

 naar mijn  familie toe gaan. 

Wat ik nu het meeste mis is… in 
mijn vrijwilligerswerk het contact 

met de patiënten en collega’s en 
natuurlijk mijn familie en vrien-

den.  

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met... mijn man en onze hond .  

Ik houd contact met mijn naasten 

via… de mail , de app en ik stuur 
kaartjes.  

Met mooi weer ga ik graag... met 

de hond wandelen en ga ik graag 

fietsen.  

Ik vermaak mij door... met het 

mooie weer in mijn tuin bezig te 

zijn en  ik zit ook graag lekker in 

de zon met een muziekje aan.  

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door... met ze te 

appen en te mailen.  

Wat ik mis aan mijn werk voor 

het Toon Hermans Huis is… dat 
ik er niet kan zijn voor de patiën-

ten. Dat mis ik echt maar ik app 

wel met een paar patiënten. Zo 

kan ik er toch een beetje voor ze 

zijn .  

Ik heb nu juist tijd voor… het is 
niet zo dat ik nu meer tijd heb, 

want ik heb altijd al alle tijd en 

geniet van alles en iedereen om 

mij heen. 

 Ik houd contact met mijn naas-

ten door… te appen, bellen en 
FaceTimen.  

Met mooi weer ga ik graag: fiet-

sen, wandelen, in de tuin zitten. 

Ik vermaak mij met... lezen, klus-

jes in huis en tuin, fietsen en 

wandelen.  

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door… ze af en toe 
te bellen. Ik mis het om samen 

voor hetzelfde doel te werken. 

Regien de Bruyn 

Coördinator inloophuis 

 

 

 

 

 

De grootste verandering voor 

mij is… dat mijn gang naar De 
Open Hof enkele malen per week 

zo acuut gestopt is.  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is... de 

collega-vrijwilligers een knuffel 

geven. Uiteraard als we geen 1,5 

meter afstand meer hoeven te 

houden.  

Wat ik nu het meeste mis is… de 
contacten met onze gasten en 

collega’s; de gezelligheid, het 
‘samen’ gevoel.  

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn partner Tineke en 
onze hondjes Guusje en Teun.  
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Fransje Scholte 

Koorlid Zingen voor je Leven 

De grootste verandering voor mij 

is… dat alle activiteiten stilliggen 
en dat ik daarmee ook vele recht-

streekse contacten mis. Mijn acti-

viteiten zijn volksdansen, biljar-

ten en roeien. De mensen die ik 

daar ontmoet zijn allemaal boven 

de zestig en niet allemaal gezond. 

Daar probeer ik niet te veel aan 

te denken. Gelukkig zingen we 

digitaal, dat geeft me veel vrolij-

ke energie. Ik zie de mensen even 

en merk dat het met de meeste 

goed gaat. Dat is heel fijn.   

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is…  
dansen. Volksdansen kun je tot 

op hoge leeftijd doen en ook als 

je minder energie hebt. We heb-

ben iemand van 93 in de groep. 

Dansen geeft veel positieve 

energie en is goed voor je hele 

lijf. 

 

Wat ik nu het meeste mis is… 
dat mijn nichtje van 13 jaar nu 

niet kan komen in de vakanties. 

Zij woont in België en mag dus 

niet naar Nederland reizen. Ook 

mis ik de mannen van de biljart-

club, zij zijn zo vriendelijk en 

positief over mijn biljartkunst. Ik 

ben daar de enige vrouw, maar 

dat is geen enkel probleem. 

  

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn partner. Wij hebben 
gezien onze leeftijd besloten om 

onze contacten zoveel mogelijk 

te beperken. 

  

Ik houd contact met mijn naas-

ten door... te mailen, te telefone-

ren, via skype en door af en toe 

een kaartje te sturen. 

  

Met mooi weer ga ik graag... 

Fietsen en wandelen. Fietsen doe 

ik alleen, ik weet heel veel stille 

wegen en ga in de ochtenduren. 

Wandelen doe ik met mijn part-

ner. Wij wandelen klompenpa-

den ook in de ochtenduren. Ver-

der hebben we gelukkig een 

heerlijke tuin en mijn partner 

heeft nog een volkstuin. 

  

Ik vermaak mij door… veel te 
lezen. Ik lees veel historische ro-

mans. Ook vanmorgen heb ik 

een boek gekocht. Beschavingen 

van Laurent Binet.  

 

Ik houd contact met andere 

koorleden door... te mailen en 

soms te bellen. 

  

Ik heb nu juist tijd voor… fiets-
tochtjes net even iets verder 

weg. Bijvoorbeeld rond Appel. 

Dat ligt vlakbij Barneveld. Het is 

daar prachtig en heel rustig op 

doordeweekse dagen in de och-

tend. 

 Bart Wijnhoven 

Gast Toon Tovenaars Kinderinloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste verandering voor mij 

is… dat ik mijn vrienden veel min-
der zie.  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is… uit 
eten gaan in een lekker restau-

rant.  

Wat ik nu het meeste mis is…
Toon Tovenaars, Kinderinloop, 

voetballen  en vriendjes.  

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… papa en Jasper, dat is mijn 
broer. 

Ik houd contact met mijn vriend-

jes door… ik heb voor het eerst 
met een vriendje geskypet.  

Met mooi weer ga ik graag…
naar buiten, lekker spelen. 

Ik vermaak mij met… lego, ga-
men, (t)huiswerk voor school.  

Ik houd contact met mijn klasge-

nootjes door… Google meet, sa-
men met de juf. Verder helaas 

niet.  

Wat ik mis aan het Toon Her-

mans Huis is… het knutselen en 
de mensen waarmee ik altijd 

knutsel.  

Ik heb nu juist tijd voor… gamen, 
gamen en nog eens gamen. 
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pakken. 

Wat ik nu het meeste mis is… de 
fijne gesprekken en de verdie-

ping met mijn lieve collega's en 

gasten van de Klimopgroep. 

En dat wat iedereen het meeste 

mist denk ik, weer een schouder-

klopje, aai over de bol en knuf-

fels "uitdelen". Vooral aan men-

sen die verdrietig zijn in deze 

vreemde tijd. 

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn man, onze 2 doch-
ters, mijn zusje, mijn buurvrouw 

en mijn beste vriendin. 

Ik houd contact met mijn naas-

ten door te bellen en appen en af 

en toe een bezoek, wel met 1,5 

meter afstand en altijd netjes 

met z'n tweeën, zoals het hoort.  

Met mooi weer ga ik graag… 
wandelen in het bos, wat zijn we 

toch rijk met bos en hei op korte 

afstand.  

Cocky Faas, 

Gastvrouw van de Klimopgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste verandering voor 

mij is… dat mijn voorheen 
meestal volgeplande weken nu 

'vrij in te vullen' weken zijn, 

even wennen, maar ook fijn!  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is…
onze kleinzoon van anderhalf 

knuffelen en samen boekjes le-

zen. 

Wat ik nu het meeste mis is…
oppassen, en het persoonlijke 

contact met onder andere vrien-

den, familie, mijn collega-

vrijwilligers en gasten van het 

Toon Hermans Huis. 

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn echtgenoot die thuis 
werkt. 

Ik houd contact met mijn naas-

ten door…(beeld)bellen, mailen, 
whatsapp en bij mooi weer in de 

tuin, met afstand, elkaar toch 

even 'live' te zien. 

Met mooi weer ga ik graag…

wandelen in de natuur, maar ik 

blijf nu dicht bij huis 

Ik vermaak mij door… mijn con-
tacten op andere manieren te 

onderhouden, zelf kleding te 

maken, te lezen en klusjes zoals 

bijvoorbeeld een kastje schil-

deren. 

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door… te bellen, 
whatsappen en te mailen. 

Wat ik mis aan mijn werk voor 

het Toon Hermans Huis is… de 
gezelligheid, het gevoel iets bij 

te kunnen dragen en de fijne 

momenten, persoonlijke ont-

moetingen met de mooie men-

sen die daar zijn en komen. 

Ik heb nu juist tijd voor… crea-
tief bezig zijn en veel lezen! 

 Lia Vermeer 

Gastvrouw Toon Tovenaars Kin-

derinloop en de Klimopgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste verandering voor 

mij is… dat al mijn bezigheden 
gestopt zijn, dus ik heb het héél 

rustig. 

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is… 
mijn naaste familie en vrienden 

bezoeken, en daarna héél graag 

mijn vrijwilligerswerk weer op-

Ik vermaak mij door… allerlei 
achterstallige karweitjes in huis 

te doen… en ik zeg niet dat het 
leuk is. En ik doe wat voorberei-

dend werk voor Toon Tovenaars 

Kinderinloop. Dus Bart, en alle 

kinderen die belangstelling heb-

ben natuurlijk, als jullie dit lezen, 

we gaan heel leuke dingen doen 

als het weer mag. 

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door… te appen, 
bellen en via mail. 

Wat ik mis aan mijn werk voor 

het Toon Hermans Huis is… 
vooral de fijne contacten, de lie-

ve mensen en de goede gesprek-

ken.  

Ik heb nu juist tijd om… lekker 
te knutselen en te lezen, en wat 

meer tijd te nemen voor mensen 

die je niet vaak spreekt, ik be-

doel dan wel over de telefoon 

natuurlijk. 
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Eijo Balk 

Bestuurslid  

De grootste verandering voor 

mij is…   dat ik veel thuis zit, 
maar juist niet goed ben in stil-

zitten. Boodschappen doen is nu 

een uitje, maar ook een soort 

rituele dans om elkaar heen tus-

sen de schappen van de super-

markt.  

Het eerste dat ik ga doen als al-

les weer gewoon is, is…  alle ach-
terstallige verjaardagen van kin-

deren en kleinkinderen inhalen. 

In ons gezin is maart een maand 

vol verjaardagen. Dat wordt dus 

ook weer winkelen om cadeautjes 

uit te zoeken en er weer met de 

auto op uit.  

Wat ik nu het meeste mis is…   
onderlinge fysieke contacten met 

(klein)kinderen, vrienden en col-

lega-vrijwilligers. 

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met…  mijn echtgenote, dagelijks 
klussend, wandelend en fietsend.  

Ik houd contact met mijn naasten 

via Teams, Zoom,  WhatsApp, 

mail  en (video)bellen. In deze 

tijd moet je zeker geen digibeet 

zijn. Er gaat een nog grotere we-

reld voor mij open.  

Met dit mooie weer ga ik graag…   

genieten in de tuin en fietsen in 

de omgeving wanneer het op de 

fietspaden rustig is.  

Ik vermaak mij met...    klussen in 

huis. Ik heb nu eindelijk tijd om 

eens de garage en zolder op te 

ruimen en speelgoed te maken 

voor mijn kleinkinderen. 

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door…   te mailen, 
te bellen en via WhatsApp. 

Wat ik mis aan mijn werk voor 

het Toon Hermans Huis is…  de 
onderlinge ontmoetingen met 

coördinatoren en medebestuurs-

leden. 

Ik heb nu juist tijd voor… boeken 
lezen, klussen en opruimen. De 

tuin heeft er nog nooit zo netjes 

bijgelegen. En.. wat vandaag niet 

lukt, kan ook morgen. 

 

 Ton van Rijswijk 

Coördinator Oncologisch Cen-

trum Ziekenhuis Gelderse Vallei 

De grootste verandering voor 

mij is… dat we niet meer zomaar 
naar onze kinderen en kleinkin-

deren kunnen gaan. Een nieuwe 

manier vinden om met de situa-

tie leren omgaan, alleen bood-

schappen doen, alles op afstand, 

niet meer voor anderen klaar 

kunnen staan.  

Het eerste dat ik weer ga doen 

als alles weer gewoon is, is… 
mijn kinderen en kleinkinderen 

knuffelen, met mijn vriendinnen 

gaan tennissen, lopen en brid-

gen. Heerlijk weer gauw in mijn 

dagelijkse ritme komen. Weer 

aan het werk kunnen  in het zie-

kenhuis en oppassen op twee 

kleinkinderen.  

Wat ik nu het meeste mis is… de 
contacten, even naar mijn zieke 

zusje, de fysieke vrijheid.   

Ik breng mijn tijd nu samen door 

met… mijn man Rumex.   

Ik houd contact met mijn naas-

ten door… te telefoneren, te 
skypen, een kaartje te sturen of 

een bloemetje voor de deur te 

leggen. 

Met dit mooie weer ga ik 

graag… naar buiten. Heerlijk 
fietsen en wandelen. Het lijkt 

wel of alles veel mooier is. De 

lente met het geluid van de vo-

gels, de eerste bladeren aan de 

bomen, de bloemen,  ik merk dat 

ik veel bewuster ben gaan kij-

ken. Wat wonen wij toch in een 

prachtig land. 

Ik vermaak mij... heerlijk met een 

boek op de bank. In het begin 

moest ik erg aan de rust wen-

nen.  

Ik houd contact met mijn collega

-vrijwilligers door…  te bellen, 

waar ik veel voldoening aan be-

leef. Ik vind het belangrijk om 

steeds even te weten hoe het 

met ze gaat.  

Ik heb nu juist tijd… om de kas-
ten op te ruimen en voor meer 

contact met vriendinnen die ik 

niet zo vaak sprak. 
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Onder onze vrijwilligers bevin-

den zich ook zelfstandig onder-

nemers die op dit moment hun 

beroep niet of nauwelijks kun-

nen uitvoeren. Lydia Meurs is 

een van hen. Door de huidige 

maatregelen ligt haar massage-

praktijk stil.  

Toch ging Lydia niet bij de pak-

ken neerzitten. Ze vertelt wat ze 

wel deed. 

“Na een aantal weken niet in 
mijn massagepraktijk én als vrij-

williger in het Toon Hermans 

Huis te hebben kunnen werken, 

voelde ik mij zo nutteloos. Ik 

werk al 35 jaar fulltime en dan in 

één keer niets doen, dat zit niet 

in mijn aard. Wat kon ik nou 

doen dat toch met mijn praktijk 

te maken had? Ik dacht ‘ik ben 
aromatherapeute, misschien kan 

ik daar iets mee doen?’ en dat is 
gelukt!  

Het zijn rare tijden, dan is het 

extra belangrijk om te ontspan-

nen en tijd voor jezelf te nemen. 

Een momentje wellness in je ei-

gen huis en daarom heb ik aro-

matische verwenpakketjes ge-

maakt in de geuren:  lavendel, 

roos, eucalyptus, sinaasappel, 

mandarijn en citroen.  

In een pakketje zitten een dou-

chegel, body butter, huid/

massageolie en een zeepje. Dit 

verwenpakketje is bij mij te be-

stellen. Blijf gezond en hopelijk 

tot gauw.” 

Heb jij ook zin in een heerlijk 

verwenmomentje voor jezelf of 

wil je iemand verrassen met een 

pakketje? Je kunt deze voor 

17,50 euro bestellen via in-

fo@massagepraktijklydia.com of 

via WhatsApp 06-14214310.  

Wilt u een buddy? 

Sinds twee jaar krijgen patiënten 

die borstkanker of darmkanker 

hebben in Ziekenhuis Gelderse 

Vallei de vraag of zij in contact 

gebracht willen worden met een 

buddy. Een buddy is een erva-

ringsdeskundige die zelf borst-

kanker of darmkanker heeft of 

heeft gehad.  

Als een patiënt meer informatie 

wil of zich wil aanmelden dan 

krijgt hij/zij van het ziekenhuis 

een speciale inlogcode om op de 

site van de buddy's te kijken wel-

ke buddy's op dat moment be-

schikbaar zijn. Ook vanuit ons 

Toon Hermans Huis kunnen wij 

dit regelen.  

Het matchen van een buddy met 

een buddyvrager regelen wij ook 

vanuit ons Toon Hermans Huis. 

Er zijn op dit moment 10 buddy's 

(mannen en vrouwen) beschik-

baar. Inmiddels hebben we 12 

buddyvragers kunnen koppelen 

aan een buddy. De duur van de 

koppeling is heel divers en vari-

eert van 2 gesprekken tot een 

wekelijks contact gedurende 

meer dan een jaar. Zowel bud-

dy's als buddyvragers zijn over 

het algemeen tevreden tot zeer 

tevreden over het contact en de 

onderlinge steun.  

Al onze buddy’s hebben een spe-
ciale training gevolgd voordat zij 

aan de slag mogen. Leny Ooster-

baan coördineert het buddypro-

ject. Wilt u een buddy of wenst u 

meer informatie? Dan kunt u 

contact met Leny opnemen via:  

buddy@toonhermanshuisede.nl  

Geen RopaRun, geen Pure Passie en geen Vlegeldag 

De RopaRun in mei, Festival Pure 

Passie in juni en de Vlegeldag in 

augustus, wij zijn er altijd bij.  

Om van ons te laten horen, be-

zoekers te vertellen over de acti-

viteiten van ons inloophuis voor 

ieder die geraakt wordt door 

kanker en natuurlijk voor de ge-

zelligheid die deze dagen met 

zich meebrengt. Helaas, het zit 

er dit jaar niet in.  

Alle evenementen zijn afgelast 

tot tenminste 1 september, dus 

ook deze drie grote evenemen-

ten in onze gemeente. Begrijpe-

lijk natuurlijk, en ook zo jammer. 

We kijken nu al uit naar volgend 

jaar! 

mailto:info@massagepraktijklydia.com
mailto:info@massagepraktijklydia.com
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Normaalgesproken is het op dins-

dag– en donderdagmiddag ‘volle 
bak’ in ons Toon Hermans Huis. 
Onze creatieve ruimte is dan ge-

vuld met cursisten van onze Te-

ken- en schilderclub Lijn en Kleur.  

Nu samen schilderen niet gaat, 

betekent het niet dat er geen con-

tact met elkaar is. Er wordt nog 

steeds geschilderd, maar nu thuis 

en verhalen worden gedeeld via 

de groepsapp die beide groepen 

hebben. Zo zijn ze toch een beetje 

samen. Schilderdocent Henrike: 

“Ik heb bijna dagelijks contact 
met mijn groep.  

Ze kunnen mij via Whatsapp vi-

deobellen als ze advies willen.” 
Ook in de groep van Jantina 

wordt volop geappt. “De appjes 
gaan soms niet eens over schil-

deren, maar geven wel ontspan-

ning. Een enkeling meldt zijn 

zorgen en anderen reageren 

daarop. Er wordt gelachen en 

bewondering en steun worden 

naar elkaar geuit. Ik ben blij met 

de onderlinge band. Elke don-

derdag deel ik een door mij uit-

gezocht filmpje of les via YouTu-

be over een bepaalde schilder-

techniek die ingezet kan worden 

om bijvoorbeeld kaarten te ma-

ken of een schilderij.” Jantina 
deelt deze filmpjes ook via de 

Facebookpagina van ons Toon 

Hermans Huis.  In onze nieuws-

brief van september stellen wij 

schilderdocent Annette Bosma 

aan u voor! 

Kanker.nl 

Het coronavirus heeft de hele 

samenleving op zijn kop gezet. 

We mogen nu heel veel dingen 

(tijdelijk) niet. Al die maatrege-

len zijn nodig om verspreiding 

van het virus tegen te gaan. 

Noodzakelijk, maar soms best 

lastig. Gemeente Ede, welzijnsor-

ganisatie Malkander en organi-

saties als Present Ede, Opella, 

Netwerk Dien je Stad, Hip Helpt 

en Meet Inn staan voor u klaar. 

Zij koppelen u aan de juiste 

mensen. Er zijn al veel initiatie-

ven ontstaan. Mensen willen el-

kaar helpen, er voor een ander 

zijn. Zo zijn er vrijwilligers die 

boodschappen voor u kunnen 

Veel mensen die kanker hebben 

(gehad) maken zich zorgen om 

het coronavirus (COVID-19). Op 

de website kanker.nl vind je een 

overzicht met informatie en ac-

ties over corona voor mensen 

met kanker.  

Deze pagina wordt regelmatig 

bijgewerkt met nieuwe informa-

tie, interviews en adviezen. Hier-

voor wordt nauw samengewerkt 

met andere kankerorganisaties 

en zorgprofessionals, KWF, NFK, 

IKNL en Soncos. 

Alleen samen krijgen we ‘in Ede’ corona onder controle 

doen of uw hond kunnen uitla-

ten. Ook maaltijden kunnen 

thuisbezorgd worden. Malkan-

der verzamelt alle initiatieven en 

zorgt dat u de hulp krijgt die u 

nodig heeft. Malkander is te be-

reiken op www.malkander-ede.nl 

en via 0318-208080. Bron:  

Gemeente Ede 

 

Handige telefoonnummers en websites 

Rijksoverheid: 

www.rijksoverheid.nl 0800-1351  

RIVM: 

www.rivm.nl 800-1351 

Gemeente Ede: 

www.ede.nl 14 0318 

Malkander: 

www.malkander.nl 0318-208080 

De Luisterlijn (dag en nacht) 

0900-0767 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

www.cjg.nl 0318-745757 

Veilig thuis 

0800-2000 

 

Opella: 

www.opella.nl 0318-752222 

Mantelzorgelijk: 

www.mantelzorgelijk.nl  

088-5054331 

Netwerk Palliatieve Zorg: 

Consultteam 0900-0400304 

Ons Toon Hermans Huis is op 

dinsdag en donderdag bereik-

baar van 14.00 uur tot 16.00 uur 

op telefoonnummer: 06-22 161 

969. 

Heeft u ons nodig op een ander 

moment, laat een bericht achter 

en wij bellen u zo snel mogelijk 

terug.   

https://www.kwf.nl/
https://nfk.nl/
https://www.iknl.nl/
https://www.soncos.org/


Toon Hermans Huis Ede 

Hoflaan 2 

6715 AJ Ede 

06-22 161 969 

info@toonhermanshuisede.nl 

www.toonhermanshuisede.nl 

 

Eindredactie: Ester Wormgoor 

 

Wist u dat: 

* Ons inloophuis normaalgesproken elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur  

geopend is?  

* Wij elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur samen tuinieren bij Tuinenpark De Koekelt? 

* Er straks weer elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt getekend en  

geschilderd bij Lijn en Kleur? 

* Ons koor Zingen voor je Leven nu elke week online met elkaar zingt? 

* Wij hopelijk snel weer een Bakkie Troost kunnen schenken op de eerste zondag van de maand van 14.00 uur 

tot 16.00 uur? 

* Er straks voor kinderen van vier tot twaalf jaar elke week weer gratis creatieve workshops worden  

  georganiseerd bij Toon Tovenaars Kinderinloop? 

* Er regelmatig thema-avonden worden gehouden rondom het onderwerp kanker? 

* U zich kunt aanmelden voor ons gastenbestand door een e-mail te sturen naar  

   info@toonhermanshuisede.nl? 


