Oktober 2020
Weer open op woensdagmiddag
Vanaf oktober openen wij ons inloophuis ook weer op de woensdagmiddag. Dit betekent dat u weer bij ons terecht kunt voor een luisterend oor
of gezellig praatje tijdens onze inloop van 13.30 uur tot 16.00 uur én kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer welkom zijn bij Toon Tovenaars Kinderinloop. De eerste woensdagmiddagopening is op 7 oktober aanstaande. Zien we elkaar dan?

Spreekuur van de ProstaatkankerStichting
Heeft u of uw partner een te hoge
PSA-waarde of plasklachten? Of
misschien heeft u juist helemaal
geen klachten, maar wel een hoofd
vol vragen omdat u net te horen
heeft gekregen dat u prostaatkanker heeft. Elke eerste donderdag
van de maand is de ProstaatKankerStichting in ons Toon Hermans Huis
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. In
oktober is dat op donderdag de eerste van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Jaaaaa, Toon Tovenaars Kinderinloop start weer!
Hey 4- tot 12-jarige!
Toon Tovenaars Kinderinloop gaat weer van start. Heb je in jouw gezin te
maken (gehad) met kanker en ben je op zoek naar een beetje afleiding?
Dat kunnen onze vrijwilligers jou bieden op de woensdagmiddag. Praten
over kanker mag, maar hoeft niet. Als je het gewoon fijn vindt om lekker
een middag te komen knutselen is het ook goed! We bedenken iedere
woensdag een andere activiteit. Wedden dan je het
leuk vindt?! Oktober heeft vier woensdagen, dus deze
maand zijn er vier creatieve activiteiten. Welke? Dat
blijft nog even een verrassing. We beginnen elke
woensdag om 14.00 uur. Wil je graag komen, maar is
je school dan nog niet uit? Neem dan contact met ons
op, want dat proberen we een andere oplossing te vinden. We hopen dat je komt!

Bakkie Troost mét bezoek van kunstenares Jantina Boelens
U weet het inmiddels, elke eerste zondag van de maand schenken onze vrijwilligers een Bakkie
Troost voor u in. In oktober is dat op zondag 4 oktober. Deze zondag is extra speciaal, want tussen
14.00 uur en 16.00 uur is ook onze schilderdocent Jantina Boelens aanwezig om voor de laatste
keer over haar expositie te vertellen. De expositie van Jantina is in de maand oktober voor het
laatst te bekijken, dus heeft u haar kleurrijke werken nog niet gezien, dan is dit uw kans!

Kleuren voor volwassenen
Vroeger kon je urenlang geconcentreerd aan een tekening werken. De tijd leek stil te staan en je
ging helemaal op in je eigen creativiteit. Maar wie heeft daar in deze tijd nou nog tijd, inspiratie en
ruimte voor? Gewoon tijd voor maken! Elke derde vrijdag van de maand kleuren wij samen van
10.00 uur tot 11.30 uur in ons Toon Hermans Huis. Wij zorgen voor de kleurpotloden, kleurt u mee?
Kleuren voor volwassenen is op vrijdag 16 oktober aanstaande.

Tuinieren in onze Toon Tuin
Ook het tuinieren in onze moestuin op Tuinenpark De Koekelt gaat in oktober nog gewoon door.
We zijn er elke middag vanaf 13.30 uur. We beginnen met koffie, verdelen de taken en daarna gaan
we samen aan het werk. De Koekelt ligt aan de Inschoterweg 1 in Ede.

Zingen en schilderen
Natuurlijk wordt er in oktober ook weer gezongen en geschilderd. Bij onze schilderclub Lijn en Kleur zijn alle plekjes momenteel bezet, maar bij ons koor bent u meer dan welkom. We zingen deze maand op 13 en 27 oktober vanaf 10.00 uur, gewoon
weer in De Open Hof. Komt u voor de eerste keer, meldt u zich
dan wel even aan?

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
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