Januari 2019
Graag tot ziens in 2019!
Het nieuwe jaar ligt alweer bijna voor ons. Een nieuw jaar waarin we u natuurlijk weer hopen te ontmoeten in ons Toon Hermans Huis. Na twee weekjes vakantie rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn onze vrijwilligers er weer op zondag
6 januari . Wij wensen u mooie dagen en een goede jaarwisseling. Graag tot
ziens in 2019!

Bakkie Troost
Onze eerste activiteit in 2019 is Bakkie Troost op zondag
6 januari. Van 14.00 uur tot 16.00 uur heeft onze gastvrouw Ida een Bakkie Troost met iets lekkers voor u
klaar staan. Welkom!

Klimopgroep: Maskers op of af?
Ook in 2019 vinden er weer bijeenkomsten
plaats van onze Klimopgroep. Elke bijeenkomst,
die bedoeld is voor (ex)kankerpatiënten en hun
naasten, heeft een eigen thema.

In januari is het thema: Maskers op of af? Het
leven met kanker is best ingewikkeld, ook wil je
niet alles met iedereen delen. Hoe ga je hiermee
om, zet je een masker op, van ‘het gaat prima
hoor’, of juist niet… Samen praten we hierover.
Deze ochtend wordt geleid door Cocky, Lia en Ageeth.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Meldt u zich wel even aan?

Kleuren voor volwassenen
Kinderen kleuren graag, dat weet u natuurlijk. Maar wist u dat kleuren voor volwassenen ook heel leuk is? Elke derde vrijdag van
de maand kleuren wij gezellig samen in ons
Toon Hermans Huis. Kleurmaterialen zijn
aanwezig. Aanmelden is niet nodig, u kunt
gewoon aanschuiven. We zijn er vrijdag 18
januari van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Creatieve middag: schilderen met bijenwas
2019 wordt ook een creatief jaar in ons Toon Hermans Huis. Ageeth organiseert dit jaar elke maand een creatieve workshop voor onze gasten. In januari gaan we schilderen door te strijken met bijenwas. Natuurlijk mag
u uw zelfgemaakte schilderijtjes na afloop mee naar huis nemen. Deze workshop is maandag 28 januari van
13.30 uur tot 15.30 uur. Doet u gezellig mee? Het is fijn als u zich even aanmeldt, dat weten wij hoeveel materialen we kunnen inkopen.

Creatieve middagen bij Toon Tovenaars Kinderinloop
Nog even en dan kun je heerlijk genieten van een welverdiende kerstvakantie. Ook bij Toon Tovenaars Kinderinloop rusten we lekker uit. Vanaf woensdag 9 januari zijn we er weer met een gezellige creatieve workshop voor kinderen van vier tot twaalf jaar die in hun omgeving te maken hebben met kanker. Deze maand
zijn er vier workshops.
Woensdag 9 januari gaan we verder met het huis met 1000 technische mogelijkheden. Ook als je voor het
eerst komt, kun je gewoon meedoen hoor! Woensdag 16
januari maakt Lydia een verjaardagkalender met jullie. Een
week later, op de 23ste, maakt Lia een fotolijstje met rolletjes van papier. Als dat er niet leuk uit ziet!
De laatste woensdag, dat is op 30 januari, is Hanny er en
maakt zij samen met jullie een theepotje. We beginnen elke week om 14.00 uur, maar kom je iets later dan is dat
geen probleem.

Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur
Elke dinsdag en donderdag wordt er getekend en gekleurd bij Lijn en Kleur. Op dinsdagmiddag onder leiding
van docent Henrike van de Kraats en op donderdag leidt
Jantina Boelens de groep. Op de dinsdagmiddag zijn er
nog plekjes vrij, dus heeft u altijd al willen leren schilderen? Doe gezellig mee. We beginnen om 13.30 uur en
stoppen om 15.30 uur.

Zingen bij ons koor Zingen voor je Leven
Eens in de twee weken zingt ons koor Zingen voor je Leven met elkaar. In januari is dat op de 8ste en 22ste.
We zingen van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Open Hof. In de nieuwsbrief die in januari verschijnt vertelt één
van onze koorleden waarom zij geen repetitie wil missen!

Aanmelden?
Aanmelden voor één of meerdere activiteiten kan door te mailen naar info@toonhermanshuisede.nl of te bellen met telefoonnummer: 06 - 22 161 969. U bent van harte welkom!

Kijk ook eens op onze website www.toonhermanshuisede.nl

Toon Hermans Huis Ede
Hoflaan 2
6715 AJ Ede
06-22 161 969
info@toonhermanshuisede.nl

