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Volledige opening Toon Hermans Huis uitgesteld
Graag willen we jullie berichten over het volgende:
Afgelopen maanden is het Toon Hermans Huis vanwege COVID-19 beperkt open
geweest. In juli gingen we er nog vanuit dat we vanaf dinsdag 1 september weer
alle dagen verantwoord open zouden kunnen gaan.
Maar na de persconferentie van de overheid op dinsdag 18 augustus menen we
toch een pas op de plaats te moeten maken. In deze conferentie is aangegeven dat
het niet goed gaat, de besmettingen in de regio’s oplopen en de
ziekenhuisopnames een stijgende trend laten zien. Als de besmettingen niet
afnemen zou dit kunnen resulteren in landelijke of regionale Lock down-achtige
maatregelen.
Daarom is besloten tot maandag 5 oktober beperkt geopend te blijven op
dinsdag- en donderdag van 9.30-17.00 uur.
Om ons huis verantwoord en veilig te bezoeken zijn er diverse richtlijnen en
maatregelen opgesteld. Om de anderhalve meter te waarborgen bieden we de
activiteiten uitsluitend aan in kleine groepjes. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt
m.b.t. de toegestane personen per activiteit en per ruimte. Als gasten ons huis
bezoeken wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. Daarnaast wordt iedereen die
het huis bezoekt geregistreerd. De ventilatie in het pand voldoet aan de landelijke
Wet- en regelgeving. We hopen op termijn, mogelijk in het najaar weer op alle
dagen geopend te zijn. We zullen dan ook de actuele situatie nauwgezet en
zorgvuldig blijven volgen en in overeenstemming met de Landelijke richtlijnen van
de overheid en het RIVM de mogelijkheid voor een volledige openstelling van

maand tot maand bekijken.
Op dinsdag kunnen gasten terecht voor de gespreksgroepen lotgenoten op
afspraak en op donderdag voor het schilderen in het buitenatelier. Gasten kunnen
ook op dinsdag en donderdag binnenlopen voor steun en een luisterend oor, wat
rust en gezelligheid. Daarnaast is de wandelactiviteit weer van start gegaan en
vindt er in gezondheidscentrum Pro Vita in Reuver twee keer per maand een
gespreksgroep Mensen met kanker plaats. Voor verdere informatie kunt u terecht
op onze website.

Expositie Lena Jessen:
de liefde voor het niet perfecte
Diegenen die ons huis alweer hebben bezocht is het misschien opgevallen dat in
het huis nieuwe schilderijen hangen. Deze bijzondere werken zijn gemaakt door
Lena Jessen.
De mens staat centraal in het werk van Lena Valbæk Jessen. Een mens, die niet
hoeft te passen in een hokje, die niet perfect hoeft te zijn. Haar werk in de
gehandicaptenzorg heeft Valbæk Jessens liefde voor het niet perfecte en
afwijkende laten groeien. Ondanks het experimenteren in haar werk met
materialen, technieken en stijlen, is er zeker een rode draad in te herkennen. Zo is
er de huid, die zowel als schilders huid en als menselijke huid terugkeert in haar
werk. Acrylverf, een diversiteit aan materialen en expressief kleurgebruik vinden
hun weg op het doek. Door het aanbrengen van vele dunne laagjes verf en het
toepassen van vloeipapier ontstaat er in het werk van haar een huid en daarmee
een spannend en doorwerkt vlak. Haar grote inspiratie is de Franse schilder
Etienne Gros.

Ook het gelaat is terug te vinden in het werk van Lena. Het zijn geen portretten,
maar het is meer een studie van het gelaat. Soms is het uitgangspunt het gelaat
van een bestaand iemand, maar al snel gaat het gelaat een eigen leven leiden en
wordt het autonoom.

De Franse filosoof Emmanuel Levinas staat aan de basis voor de fascinatie en
liefde die Lena voor de mens koestert. Levinas geeft aan de verschillen tussen
mensen te overbruggen door het ‘ik’ en daarbij het oordeel te neutraliseren. Het is
daarom dat de werken van Valbæk Jessen geen titels hebben: de ruimte is
leeggemaakt zodat deze vrij is van oordeel, en open is voor de bezoeker. Nu is er
ruimte voor u om het verhaal van haar werken te interpreteren en vertellen:
schilder en toeschouwer maken samen middels de schilderijen verbinding.
Als je de werken van Lena wilt komen bewonderen kun je een afspraak maken via
de mail: info@toonhermanshuisroermond.nl

Gespreksgroep Mensen met Kanker
Inloopmogelijkheid
Ruim een jaar geleden is het Toon Hermans Huis Noord-Limburg in samenwerking
met het Toon Hermans Huis Roermond in Reuver, gemeente Beesel, gestart met
een open inloop. Dit vindt plaats op de 2e en 4e woensdagochtend van 10.00 uur
tot 12.00 uur in Pro Vitae, een Multi-functioneel gezondheidscentrum.
Ervaring
Uit ervaring in de Toon Hermans huizen blijkt dat er behoefte is om aan een
gespreksgroep lotgenoten deel te nemen. Vandaar dat in het Toon Hermans Huis
Noord-Limburg en Roermond gespreksgroepen zijn voor mensen die kanker
hebben of hebben gehad. Onze ervaring is dat mensen niet te lang moeten
wachten als er de behoefte is aan dit soort lotgenotencontact. Om bovendien de
afstand naar onze gast kleiner te maken wordt er nu ook in Pro Vita te Reuver de
mogelijkheid geboden om in een groep, rekening houden met 1,5 meter afstand
van elkaar, om aan een gespreksgroep mensen met kanker deel te nemen.

Aanmelden
Bij voldoende aanmeldingen starten we in de tweede helft van september.
Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met het Toon Hermans Huis
Noord-Limburg of maak een afspraak met Jeanne van der Velden via 077-373
3764 of 06-52431000.
Datum/Tijdstip: 6 bijeenkomsten op de 2e en 4e woensdag in de maand van 10.0012.00 uur
Locatie: Pro Vita - Broeklaan 4 - 5953 NB Reuver
Kosten: Gratis deelname

Aankondiging kookactiviteit voor mannen
Het is zo ver! We gaan (onder voorbehoud) starten met een kookactiviteit voor
mannen die direct of indirect geconfronteerd worden met kanker. Ook mannelijke
naasten of nabestaanden zijn uiteraard van harte welkom.
Lijkt het je leuk om één keer in de maand samen met een mannengroep van
ongeveer 4 deelnemers een eenvoudige maaltijd te bereiden? Lees dan verder!
De kookactiviteit zal begeleid worden door een kok en een gastvrouw van het Toon
Hermans Huis. Dit zal één keer per maand georganiseerd worden, met als locatie
het Toon Hermans Huis Roermond.
De kookactiviteit zal naar verwachting starten in het najaar van 2020 op een
maandag van ongeveer 16:00 tot 20:00 uur. De bijdrage is € 10,- per deelname.
Zodra data bekend zijn zullen deze in de agenda op de website worden geplaatst.
Wil je graag beter leren koken en/of vind je het gezellig om een maaltijd te bereiden
in een mannengroep? Twijfel dan niet langer en meld je aan!
Aanmelden kan eenvoudig via een mailtje naar info@toonhermanshuisroermond.nl

Kijk voor ander nieuws en een overzicht van alle activiteiten van het Toon Hermans
Huis Roermond op onze website.

