
Naam:   Damen   Roepnaam:  Ton
Adres:    Karekietplantsoen 2
Postcode/Woonplaats: 4273 CN Hank
Telefoonnummer:  0162 403695   Mobiel:  06- 40 41 66 73
E-mailadres:  tonydamen@live.nl
Geboren:   29 januari 1957  Te:   Dussen
Nationaliteit:  Nederlands
Burgelijke staat:  ongehuwd   Kinderen:  dochter en zoon
Rijbewijs:    A/B/E

Opleiding, met diploma

1987 -1989   HBO Cultureel werk / Activiteitenbegeleiding
    Hoge School West Brabant, Breda
1979 - 1982   MBO Activiteitenbegeleiding, Princenoord Breda
1974 – 1976   HAVO, Dongen
1969 – 1974   MAVO, Bliënborch, Raamsdonksveer

Opleiding, niet afgerond

1977 – 1978   Publiciteit en Grafische vormgeving, 
    Academie voor beeldende kunsten St. Joost Breda

Cursussen

2004 - heden  BHV , nadien jaarlijks herhaling

Overige cursussen en ontwikkeling

2006    Horecatechniek , (mise en place en serveertechnieken) workshop  
    gegeven door de Rooi Pannen, Breda
1999 – 2003   Geestelijke ontwikkeling en bewustwording
    Vrijwilligerscoördinatie , diverse workshops en cursussen
    Ontwikkelen benaderingswijze op basis van zintuigprikkeling
    voor psychogeriatrie

Talenkennis:  Nederlands
    Engels
    Enige mate Frans en Duits

Curriculum 
Vitea



Werkervaring

Februari 1983 – heden Welzijn en vrijwilligerswerk, Stichting de Riethorst Stromenland
    coördinator welzijn en vrijwilligerswerk
    ervaringsaspecten:
    > coördineren en bevorderen welzijn binnen de locaties
    > organiseren breed scala welzijnsactiviteiten voor cliënten
    > organiseren stichtingsbrede activiteiten voor medewerkers 
       en vrijwilligers
    > coördinatie vrijwilligers en ontwikkelen vrijwilligersbeleid
    > operationeel beheerder rolstoelbussen 
    > trainen en opleiden chauffeurs voor de rolstoelbussen
    > redactielid huisbladen met name “Thuis” magazine  DRS
    > substitutie projecten
    > verzorgen gastlessen en begeleiding op de werkplek

1982 – 1983   Psychiatrisch Centrum Rozenburg, Den Haag

1974 – 1983   Bakkerij Pennings Hank weekend en vakantiewerk
    > bezorging en bakkerij werkzaamheden

1978 – 1979   Bakkerij Pennings Hank full time
    > brood bakken, zowel brood als luxe broodjes 
    > banket productie, koek, gebak, taarten en zoet waren
    > bezorging aan huis en planning bestellingen en bezorging

Overige werkervaring:

1976 – 1977    Algemeen assistent, Rijkspolitie Woudrichem

Nevenactiviteiten:

2016 – heden  bestuurslid buurtpreventieteam wijk Vogelbuurt, Hank
    > bevorderen van veiligheid en  saamhorigheid in de wijk
2009 - heden  organisatie kunstroute vml Gemeente Werkendam, nu Altena
2009 – heden  radiomaker, rubriek kunst en cultuur, ATV Radio A-Fm
1999 – heden  tekstenmakerij “de Tekst Cirkel”
1978 – 2008   verzorgen van creatieve cursussen en trainingen
    > tekenen en schilderen
    > kalligrafie

Hobby’s:
 
    passie voor koken en bakken
2013- heden   hobbykok en lid kookclub “Les Hommes Culinaire”
    toneel en theater maken, verbeelden en acteren

1984 – 2009   cabaretgroep Doe al, spelen, tekst- en script schrijven, regisseren
 
    diverse producties gemaakt,onder andere  voor de Riethorst 
    Stromenland, gemeente Geertruidenberg, Alzheimer stichting, 
    ROC’s Breda en Tilburg

    fietsen, wandelen

    tekenen, schilderen, schrijven


