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Spelletjesochtend 

ProstaatKankerStichting 

Het vaste spreekuur van de Prostaat Kanker Stichting is vervallen en nu nog 
alleen op afspraak. Heeft u vragen? Een afspraak maken kan rechtstreeks 
met Piet Post via: pietpost@prostaatkakerstichting.nl  of 06 - 11 92 33 43. 

In de Klimopgroep wordt telkens een thema rondom kanker besproken.  Op 12 april is het thema: 
door leven. Dit onderwerp kun je op verschillende manieren beleven en bekijken. Ageeth neemt je 
mee in dit thema. We beginnen 12 april om 10.00 uur.  Meldt u zich wel even aan? 

Houdt u ook zo van spelletjes doen? Dat kan bij ons op vrijdagochtend 1 april 
(geen grap). Ageeth en Lia zetten zoals altijd de spelletjes weer klaar. We 
spelen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wie doet er mee? Natuurlijk mag je ook 
zelf een spel meenemen, dan spelen we het samen. Vooraf aanmelden hoeft 
niet, loop gewoon lekker binnen.  

Klimopgroep met thema: door leven 

We gaan weer tuinieren in onze Toon Tuin 

Het is weer voorjaar en dat betekent dat er weer getui-
nierd wordt in onze Toon Tuin.  Elke woensdagmiddag 
wordt er door onze gasten en vrijwilligers samen ge-
werkt in onze tuin op Tuinenpark De Koekelt aan de In-
schoterweg in Ede.  Lijkt het u ook leuk om samen met 
lotgenoten te tuinieren? U bent van harte welkom om 
aan te sluiten. We zijn er elke woensdag vanaf 13.30 uur. 
Eerst drinken we samen een kopje koffie of thee en 
daarna gaan we lekker aan het werk tot een uur of vier.  

Onze bibliotheek 

Heeft u onze bibliotheek al ontdekt? Over de meeste onderwerpen rondom kan-
ker is wel een boek te vinden. U als gast mag deze boeken gratis lenen. 
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Creatieve workshop 

De creatieve workshop van 13 april 13.30 uur staat in het teken 
van Pasen.  Ria Evertsen gaat hier met ons een ei over leggen. 
Welke verrassing heeft zij in de dop?  Aanmelden is wel nodig, 
dan zorgen wij voor voldoende materialen. Op vrijdag 15 april is 
er om 10.00 uur weer kleuren voor volwassenen.  

Gasten van het Toon Hermans Huis doen gratis mee aan deze 
creatieve workshops.  

27 april is er geen Diamond Painting, omdat wij dan gesloten zijn in verband met Koningsdag.  

Zingen voor je Leven 

Aanmelden 

Ons koor Zingen voor je Leven zingt altijd op de dinsdagochtend in de even weken. Deze maand is 
dat op dinsdag 5 en dinsdag 19 april. Het repertoire is gevarieerd en voor elk wat wils.  

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! Ons Toon Hermans Huis is gevestigd in De Open Hof, Hoflaan 2 in Ede. 

Toon Tovenaars Kinderinloop 

Ook jou als 4– tot 12-jarige zijn we natuurlijk niet vergeten. De middagen van 
Toon Tovenaars Kinderinloop zijn deze maand op woensdag 6 en woensdag 20 
april.  Zoals altijd staan Bram en Anja weer paraat met leuke activiteiten.   

Ook voor de kinderen is het wel eens fijn om even niet met kanker bezig te zijn, 
maar het is natuurlijk ook goed als je er wel over wilt praten. Kom gerust eens 
een keer  binnen en kijk wat je kunt doen. Bram en Anja helpen je graag.  

Lijn en Kleur  
Elke week op dinsdag– en donderdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 
wordt er in ons Toon Hermans Huis getekend en geschilderd bij Lijn en 
Kleur.  

Bakkie Troost op zondag 

Ook op de eerste zondag van april wordt er weer een vers Bakkie Troost gezet in ons Toon Her-
mans Huis.  Van 14.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om even lekker bij te praten. Lotgenoten en 
vrijwilligers komen bij elkaar en praten over dat wat er ter tafel komt.  Zondag 3 april staat er weer 
een vers Bakkie Troost klaar. 
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