
Wat is Toon Hermans
Huis Tiel (THHT)?

Waarom THHT?
Omdat we weten hoe ingrijpend de 
gevolgen van kanker zijn. Dat, als je 
denkt dat alles voorbij is, het vaak 
pas begint. Mensen die het bericht 
hebben gekregen dat ze kanker 
hebben, gaan vaak een intensief 
traject in. Operaties, bestralingen, 
chemo’s, revalidatie. Pas als dat 
allemaal klaar is, komt het besef 
wat er allemaal gebeurd is. Waar 
de omgeving weer overgaat tot de 
orde van de dag, komt dan bij jou 
de vraag waar je terecht kunt met 
jouw verhaal en je vragen.

Zo ontstond THHT, een ontmoe-
tingsplek waar mensen uit de  
Betuwe en de gemeente West 
Maas en Waal die geraakt zijn 
door kanker, terecht kunnen. En 

dan gaat het niet alleen om de 
mensen die zelf kanker hebben, 
maar ook voor bijvoorbeeld hun 
partners, kinderen, familie en na-
bestaanden. Vaak zijn mensen - 
als ze eenmaal de eerste stap over 
de drempel van THHT hebben ge-
zet - aangenaam verrast door het 
warme welkom. Maar ook door de 
aandacht voor hun verhaal, een 
luisterend oor en de herkenning 
die ze vinden.

Wat doen we in 
THHT?
THHT is meer dan een koffie - dan 
wel verse munttheeclubje, waar 
vrouwen zitten te praten over 
borstkanker. We organiseren een 
flink scala aan activiteiten, ook 
voor mannen. Voor het lichaam 

en voor de geest. Actief en passief. 
Creatief en technisch. Culinair en 
muzikaal. Met als grote gemene 
deler dat alle activiteiten een lage 
instap hebben: iedereen kan er-
aan meedoen. Want meedoen is 
bij ons echt belangrijker dan pres-
teren. Bijna overbodig om te zeg-
gen, maar we doen het toch maar: 
alle activiteiten die THHT organi-
seert, worden begeleid door des-
kundige, begripvolle mensen.

Hoe doen we dat?
THHT is een maatschappelijke or-
ganisatie zonder winstoogmerk. 
Alle circa veertig gastvrouwen en 
gastheren werken mee op vrijwil-
lige basis. Voor het overige zijn we 
volledig afhankelijk van sponsors 
en giften.   

Toon Hermans Huis Tiel is in 2014 ontstaan. Een initiatief van Piet de 
Bruijn, oud orthopedisch chirurg in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. 
Zijn eigen ervaring met kanker en het moeizaam emotioneel herstel 
brachten hem, na kennismaking met het Toon Hermans Huis Maas-
tricht, op het idee om een dergelijk inloophuis in Tiel op te zetten.
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Het toch al uitgebreide programma in Toon 
Hermans Huis Tiel wordt verder uitgebreid. Naast 
de cursussen schilderen, massage en fotografie, 
waaraan al diverse mannen deelnemen, worden 
nieuwe activiteiten toegevoegd. We noemen een 
maandelijkse cyclus van vijf toertochten op e-bikes. 
Vissen, vogels kijken, fotografie en een bezoek 
aan een biologische zorgboerderij. Een speciale 
fitnessmiddag voor mannen, met daarna een nazit 
in de woonkamer. Een computercursus. En natuurlijk 
hebben de deelnemers inspraak in de samenstelling 
van het activiteitenrooster. 

“Alles gaat in overleg” aldus Wim Pas, regiocoördinator voor de 
Prostaatkanker Stichting (PKS) Zuid West Gelderland en daardoor 
ook actief betrokken bij THHT. Hij deelt zijn kennis graag met de 
gasten. Het doel is om een clubje mannen bij elkaar te krijgen, dat  aan 
de slag wil met een aantal sportieve activiteiten. “Daarnaast willen 
we meer mannen interesseren om gastheer te worden. De mannen, 
die op dit moment in het Toon Hermans Huis actief zijn, willen 
geïnteresseerden hierover graag bijpraten en enthousiasmeren”, 
aldus Wim Pas. 

Meer weten?
www.thht.nl of info@thht.nl 

Toon Hermanshuis gaat 
meer aandacht besteden 
aan activiteiten, waarin 
mannen geïnteresseerd zijn.
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Tijdens de loop zijn er optre-
dens, verschillende ceremonies 
en allerlei acties van deelnemers 
die op een bijzondere wijze geld 
inzamelen voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. De openheid 
en eensgezindheid maken van 
de SamenLoop een evenement 
dat niemand onberoerd laat. Het 
evenement wordt volledig door 
vrijwilligers georganiseerd.

Tielse SamenLoop
In Tiel staat de SamenLoop in 
2019 voorlopig gepland voor juni. 
Peggy van den Kerkhof, initia-
tiefneemster voor de Tielse Loop 
vertelt: “Tijdens de SamenLoop, 
een 24 uur durende wandeles-
tafette, staan we samen stil bij 
kanker en vieren we het leven. Tij-
dens de loop zijn er verschillende 
ceremonies, muziekoptredens en 
acties van deelnemers die op een 
bijzondere wijze geld inzamelen 
voor kankeronderzoek.”

Tijdens het evenement is er spe-
ciale aandacht voor de survivors, 
mensen die ooit de diagnose 
kanker hebben gehad. Die sur-
vivors openen het evenement 
ceremonieel. Onder aanmoedi-
ging van familie, vrienden en alle 

andere deelnemers lopen ze de 
eerste ronde over het parcours. 
Dit is voor velen een emotioneel 
moment. 

Een van de meest in het oog 
springende onderdelen van 
SamenLoop voor Hoop is de 
zogenaamde Kaarsenceremo-
nie. Dit is een samenkomst, waar 
de dierbaren worden gesteund 
of herdacht. Deelnemers aan de 
ceremonie kunnen een persoon-
lijke boodschap of wens schrijven 
op een speciale Kaars van Hoop. 
Vervolgens worden alle kaarsen 
langs het parcours gezet, zodat de 
wandelaars gedurende de nacht 
omringd zijn door een zee van 
licht. 

Peggy van den Kerkhof zegt ver-
der: “Uiteraard hebben we naast 
de wandelaars ook commissiele-
den en veel vrijwilligers nodig om 
deze Samenloop te kunnen orga-
niseren. Alle geïnteresseerden 
zijn dan ook van harte welkom op 
de eerste informatiebijeenkomst 
op 21 september om 19.30 uur 
bij Atletiek-en wandelsportver-
eniging Astylos, Predikbroeders-
weg 10, 4003 AL Tiel. Tijdens deze 
bijeenkomst zal Rudy Overmars, 

de samenloopcoördinator van 
het KWF, filmpjes tonen over de 
SamenLoop, informatie geven 
wat een SamenLoop is en wat er 
nodig is om dit te organiseren en 
natuurlijk zal hij vragen beant-
woorden.”

Aanmelden voor deze avond is 
gewenst (vermeld a.u.b. hoeveel 
mensen er meekomen) en dat 
kan per email bij:
peggyvdkerkhof@gmail.com

2019
Meld je aan en loop of werk mee in Tiel!
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Psychosociale begeleiding 
binnen Toon Hermans Huis Tiel

Het krijgen van kanker heeft veel impact. Alles lijkt uit balans, 
vragen over bijvoorbeeld gezondheid, relaties en levensver-
wachting dienen zich aan. Niet op alle vragen is een antwoord te 
geven, maar er kunnen wel handvatten worden aangereikt om 
met bepaalde situaties om te gaan.

Mijn naam is Marijke Hofstad,  ik ben psychosociaal therapeut 
binnen Toon Hermans Huis Tiel.

Toen ik enige jaren geleden de vraag kreeg of ik op vrijwillige 
basis mijn vak een paar dagdelen per week in THHT wilde uitoe-
fenen,  heb ik meteen ‘ja’ gezegd.

Binnen mijn eigen praktijk kwam het thema ‘omgaan met rouw 
en verlies’ vaak aan de orde. Helaas speelde dit in mijn privéle-
ven ook een grote rol, ik ben anderhalf jaar geleden mijn man 
verloren aan kanker.

Ondanks dat, blijf ik het werk voor THHT graag doen. Want 
juist in moeilijke tijden heb je elkaar nodig. En waar kunnen we 
elkaar beter steunen dan op een plek waar men naar elkaar luis-
tert, waar niets te gek is, waar in vertrouwen alles besproken kan 
worden. Waar we samen een weg proberen te vinden om met de 
emoties om te leren gaan.

Ik ervaar THHT als een warm nest, waar veel vrijwilligers hun 
deskundigheid gebruiken om de mensen te helpen en tegelij-
kertijd zelf ook de warmte van het samenzijn ervaren. Het is een 
plek waar een lach en een traan samengaan. We proberen met 
elkaar het leven op te pakken, verder te gaan en moed te hou-
den!

Groepsbijeenkomsten
Samen met Huub Lagro - ex-huisarts met een rijke ervaring uit 
zijn huisartsenpraktijk - en Cornelie Bierens de Haan - counselor 
- zijn er groepsbijeenkomsten voor ‘Mensen die leven met kan-
ker’ en voor ‘Nabestaanden’.

In de planning staan nog gesprekgroepen voor ‘Naasten’, ‘Man-
nen’ en ‘Jongvolwassenen’ (tot 40 jaar). In het najaar gaan er 
weer nieuwe groepen van start.

Er is een groot gevoel van saamhorigheid binnen de diverse 
groepen. Tijdens de gesprekken worden belangrijke thema’s 
gekozen en besproken. Ervaringen worden gedeeld, er is onder-
steuning van- en advisering aan elkaar, waarbij mede wordt 
geput uit eigen ervaringen. 

De groepsbijeenkomsten worden zes keer, om de drie weken, 
gehouden. 

Opgeven voor groepsgesprekken kan door langs te komen bij 
THHT of telefonisch een afspraak te maken. Eventuele vragen 
over de groepen kunnen dan ook worden beantwoord.

Individuele gesprekken
Op woensdag en donderdag is er ook de mogelijkheid voor een 
individueel gesprek. Ook hiervoor gaat de inschrijving via THHT.

Themabijeenkomsten
In het najaar zullen er ook themabijeenkomsten georganiseerd 
gaan worden. De onderwerpen en data zullen binnenkort via de 
website kenbaar gemaakt gaan worden.

U bent van harte welkom bij de gesprekken in THHT!

De SamenLoop voor Hoop wordt georganiseerd 
onder supervisie van KWF Kankerbestrijding. Het 
is een evenement voor iedereen die - direct of in-
direct - te maken heeft gekregen met kanker. 

Peggy van den Kerkhof
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STEUN THHT
THHT is geheel afhankelijk van donaties, klein of groot, 
eenmalig of periodiek, alles helpt.
Kijk voor de mogelijkheden op www.thht.nl/doe-mee
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ZINGEN VOOR JE LEVEN IN TIEL
“Als ik zing, voel ik dat ik leef.”
De Stichting ‘Kanker in Beeld’ geeft patiënten en hun naasten een mogelijkheid om door creatieve expressie 
in de vorm van zingen de confrontatie met de ziekte te verwerken en een plek in het leven te geven.

‘Zingen voor je Leven’ is het landelijke korennetwerk van stichting Kanker in Beeld. Zingen voor je Leven doe 
je in een koor, waar je in alle vrijheid je stem kan ontdekken. Tijdens de repetities wordt zang ingezet als een 
creatief middel. Door te zingen wordt uiting gegeven aan gevoelens. Zingen werkt bevrijdend, geeft lucht, 
biedt troost en schept ruimte voor nieuwe kracht en energie. We noemen zingen ook wel ‘stembevrijding.’ 

Ook het THHT-koor is onderdeel van ‘Zingen voor je Leven.’ 

Heb ik zangervaring nodig?
Nee, je hoeft geen geoefend zanger te zijn of noten te kunnen lezen. Ieders stem en inbreng is mooi genoeg 
om mee te doen. Plezier in het zingen staat centraal. De prestatie is minder belangrijk dan het plezier.

Wie zingt er mee?
Iedereen die (in)direct te maken heeft of heeft gehad met kanker kan meezingen.

ZINGEN VOOR JE LEVEN

•  Om de week op donderdag 
•  Toon Hermans Huis Tiel 
•  12.45 tot 14.45 uur 
•  € 5,00 per keer

TOONs Kunstkring
Saamhorig in Kunst en Kanker

Beste kunstliefhebber, 

Na het succes van TOONs Kunstlezingencycli 2016/2017 en 2017/2018 organiseert TOONs Kunstkring van september 2018 tot april 
2019 wederom een aantal oplezingen, geheel ten bate van het Toon Hermans Huis Tiel. De cycli waren zowel in artistiek als in 
financieel opzicht succesvol: er is ruim €22.000 voor Toon Hermans Huis Tiel gegenereerd. 

Toon Hermans Huis Tiel (THHT) is een drempelloze ontmoetingsplek voor alle mensen uit de Betuwe en omgeving die worden getroffen door kanker en last 
hebben van onzekerheden, emoties en onbegrip. (www.thht.nl)

TOONs Kunstkring beoogt drie doelen: 
• Het genereren van jaarlijks terugkerende extra inkomsten voor Toon Hermans Huis Tiel.
• Het vergroten van de naamsbekendheid van Toon Hermans Huis Tiel in de regionale samenleving.
• Het actief stimuleren van belangstelling voor kunst onder een zo breed mogelijk publiek. 

Programma: zie www.toonskunstkring.nl

Locatie: Zorgcentrum Vrijthof, Burgemeester Meslaan 49 in Tiel. (parkeren na de slagboom) 
Heel veel dank aan het Vrijthof dat ons ook dit jaar de grote zaal kosteloos ter beschikking stelt!

Kosten: De prijs voor de lezingencyclus bedraagt € 100,00 voor 8 lezingen.
Ruimhartiger doneren wordt uiteraard erg op prijs gesteld. Nogmaals: alle opbrengsten zijn ten bate van THHT.
Incidentele introducés betalen € 18,00 per lezing. 

Inschrijven en betalen:
1. U schrijft zich in per email naar toonskunst@gmail.com
 Daarnaast maakt u uw bijdrage over op: NL04 RABO 0311 2927 71 tnv. TOONs Kunstkring te Zoelen  met als omschrijving uw naam en email adres.
2. Na ontvangst van uw inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging.

Organisatie:
• De Kunstavonden beginnen stipt om 20.00 uur en eindigen om circa 21.30 uur. (Er is geen pauze).
• Na afloop wordt een glaasje geschonken, dat u naar eigen inzicht kunt afrekenen met ons spaarvarken.

Help mee meer donateurs te vinden. Motiveer vrienden en kennissen! 

Dankzij meer inschrijvingen kan ons Toon Hermans Huis nog beter functioneren in onze Regio.

Piet de Bruijn 
Oud-orthopedisch chirurg
Initiatiefnemer van Toon Hermans Huis Tiel en van TOONs Kunstkring

NIEUW SEIZOEN 2018 - 2019

Stichting “TOONs Kunstkring Tiel” 

p/a Uiterdijk 16

4011 EV  ZOELEN 

Tel: 06 53 41 11 22

ANBI /RSIN 8569 32 280 

IBAN: NL04 RABO 0311 2927 71 

E-mail: toonskunst@gmail.com

www.toonskunstkring.nl



Cognitieve challenge:
beweegprogramma voor 
een beter geheugen
Het onderzoek heet PAM, een afkorting van Physical Activity and 
Memory Study. Een programma waarin wordt onderzocht of 
lichamelijke training cognitieve problemen, die vaak ontstaan bij 
vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker, kan verminderen. De 
challenge is een gezamenlijk onderzoek van het Nederlands Kanker 
Instituut, Medisch Spectrum Twente en het UMC Utrecht (UMCU).

Met dank aan ROPARUN is THHT sinds kort in het bezit van 6 e-bikes en 
een aantal mooie fitnesstoestellen. Team-30, bestaande uit  de bedrij-
ven Healthclub Julien en B-cat is afgelopen juni van Hamburg naar Rot-
terdam gelopen. Ze hebben daarbij Toon Hermans Huis Tiel als goede 
doel gekozen. De aanvraag voor 6 e-bikes en de fitnessapparatuur is 
door de ROPARUN gehonoreerd, waardoor wij onze gasten nu een fiets 
met ondersteuning voor tijdelijk gebruik kunnen bieden. 

Op donderdag 13 september is de fitnessruimte in De Bron geopend.

ARTSEN WIJZEN VEEL TE 
WEINIG OP INLOOPHUIZEN 
VOOR KANKER
Nog veel te weinig oncologen en huisartsen wijzen kanker-
patiënten op inloophuizen zoals het Toon Hermans Huis Tiel 
(THHT). Jos Verkuijlen verwijst in het AD Brabants Dagblad van 
juli jl. naar een onderzoek dat is gedaan door de Avans Hoge-
school, in opdracht van de Brabantse inloophuizen. 

Studenten en onderzoekers van die school gaan zich 
de komende jaren inzetten om Brabantse inloophuizen 
voor mensen die getroffen zijn door kanker bekender 
en professioneler te maken. Het project, met de naam 
Connect4Cancer, is bijzonder omdat de studenten vanuit heel 
veel verschillende disciplines naar de inloophuizen kijken. 

Maatschappelijk rendement
Studenten hebben bijvoorbeeld onderzocht wat inloophuizen 
opleveren voor de maatschappij. Ze deden dat door het 
maatschappelijk rendement te berekenen. De inzet van huisarts 
of spoedeisende hulp is namelijk veel minder nodig door 
aanwezigheid van het inloophuis.

Dit onderzoek is belangrijk voor inloophuizen, en dus ook 
voor het THHT. Die zijn immers grotendeels afhankelijk van 
donateurs, en dat maakt kwetsbaar. De uitkomsten van dit 
onderzoek zorgen ervoor dat er makkelijker subsidie kan worden 
aangevraagd.

Onbekend maakt onbemind
Het is ook hard nodig om de inloophuizen bekender te maken. 
Nog maar vijf procent van de huisartsen en twintig procent 
van de oncologen blijkt volgens het onderzoek te wijzen op de 
inloophuizen. 

Mensen - en dus ook artsen - weten vaak niet wat ze in en 
inloophuis kunnen vinden. Ze denken dat je hier alleen moet 
praten over je problemen. Dat is dus niet waar.

Activiteiten
Inloophuizen zoals het THHT bieden verschillende activiteiten 
voor kankerpatiënten en hun naasten, zoals zingen, wandelen, 
schilderen, massage en yoga. Er is gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten, een kop koffie of thee te drinken en vrijwilligers 
bieden een luisterend oor.

MONICA NOORDHUIS (47), EEN VASTE EN 
ACTIEVE GAST IN HET THHT VERTELT OVER EEN 
ONDERZOEK WAAR ZE AAN MEEDOET.

Lezing
Hoe is Monica, oud-leerkracht in het bijzonder basis-
onderwijs, op het idee gekomen om deel te gaan 
nemen aan deze challenge? “Ik was na mijn behan-
deling voor borstkanker bij een lezing over PAM, die 
in THHT werd gehouden. Ook ik had te kampen met 
cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen en 
werken onder tijdsdruk” vertelt ze. “Daarnaast was ik 
tijdens en na de behandeling flink aangekomen, dus 
onder begeleiding sporten leek me sowieso geen over-
bodige luxe.” Monica moest echter nog even geduld 
hebben, want ze kon pas twee jaar na afloop van haar 
behandeling aan de PAM-challenge beginnen.

Beweeggroep
“Maar toen ik eindelijk zo ver was, was ik er dus nog 
niet. Ik moest eerst een MRI-scan van mijn herse-
nen ondergaan. Om te kijken of mijn hersenfuncties 
slecht genoeg waren” lacht ze. Daarna was het nog 
maar de vraag, of ze ingeloot zou worden. “En geluk-
kig werd ik ingeloot, in de zogenaamde beweeggroep. 
Twee keer per week beweeg ik onder begeleiding in 
het ziekenhuis in Tiel. Dat gebeurt in nauwe samen-

werking met het UMCU. En twee keer per week doe 
ik aan individuele beweging. Dan doe ik aan ‘power-
walking’. Dat is lopen met een hartslagmeter, waarbij 
je binnen een bepaalde hartslagmodus moet blijven. 
En dat werkt, want ik loop nu al anderhalf keer de 
afstand waarmee ik in februari ben begonnen.

Aanrader 
Het traject liep tot eind augustus en Monica heeft 
inmiddels het afsluitende onderzoek gehad in het 
UMCU. Daarover zegt ze: “De resultaten komen pas 
aan het einde van de studie, eind 2019/begin 2020, 
naar buiten. Ik kan voor mezelf alleen aangeven, dat 
ik een stuk fitter en krachtiger ben geworden en dat 
ik merk dat mijn concentratie verbeterd is.”
Wat de uitslag van de resultaten ook mag zijn, Monica 
vindt de PAM-challenge beslist een aanrader. “Mijn 
conditie is flink vooruit gegaan en ben kilo’s afgeval-
len, ik zit weer lekker in mijn vel. Dus als er andere 
mensen zijn, die willen meedoen of informatie wil-
len: Vooral doen!” 

Informatie te verkrijgen via info@thht.nl.

THHT BEWEEGT
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NElke maand verschijnt er een nieuwe agenda.
Deze is te downloaden vanaf de website.
We raden iedereen aan zich van tevoren aan te melden 
voor alle activiteiten via info@thht.nl of 0344 606459 
tijdens openingstijden.

Open: dinsdag, 
woensdag & donderdag: 
10 - 17 uur.  Andere 
dagen uitsluitend bij 
activiteiten.


