
Persbericht 

Nu de verspreiding van het coronavirus lijkt te stabiliseren en de overheid de maatregelen versoepelt, 

is het Toon Hermans Huis Roermond weer voor bezoekers geopend vanaf 1 juni 2020. Het Toon 

Hermans Huis zal beperkt opengesteld worden, voorlopig alleen op de dinsdag en donderdag van 9.30 

tot 17.00 uur.  

Met de in achtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid en de adviezen van branchevereniging 

Ipso, zal nauwgezet deze openstelling en de wijze waarop de ondersteuning wordt georganiseerd niet 

sneller dan verantwoord aangeboden worden. Dit betekent dat dinsdag het huis op afspraak is 

opengesteld voor de gespreksgroepen lotgenoten en de 1 op 1 gesprekken met de psychotherapeute. 

Donderdag kunnen de gasten op afspraak binnenlopen voor een gesprekje en een kopje koffie. 

Afhankelijk van de actualiteit zal het huis vanaf 1 september op meerdere dagen geopend zijn en 

zullen de creatieve en ontspannende activiteiten weer van start gaan. Daarnaast zijn er richtlijnen en 

spelregels opgesteld om de veiligheid van de gasten en vrijwilligers zo goed mogelijk te waarborgen. 

Het Toon Hermans Huis kijkt ernaar uit om de deuren te openen en de gasten weer te mogen 

ontmoeten. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het Toon Hermans Huis 

Roermond. 

Toon Hermans Huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met kanker en hun naasten waar 
noodzakelijke begeleiding en ondersteuning wordt geboden. De aangeboden zorg richt zich op het 
vergroten van de kwaliteit van leven en niet op het medisch aspect van de ziekte. In het Toon Hermans 
Huis Roermond staan opgeleide gastheren en gastvrouwen voor u klaar. Iedereen is welkom. Door 
persoonlijke gesprekken, het bevorderen van lotgenotencontact en het organiseren van een veelzijdig 
programma van activiteiten willen wij de gasten van het Toon Hermans Huis Roermond helpen om de 
zorg die kanker met zich meebrengt beter te doorstaan. En in 2020 bestaat het Toon Hermans Huis vijf 
jaar! 

 

 

 

 


