
 

TOON  
—  ACTIVITEITENAGENDA DECEMBER 2022  

Lijn en Kleur 
Op dinsdag– en donderdagmiddag komen bij Lijn en Kleur de verf- en tekenspullen weer uit de kast. 
Voor onze cursisten een moment om naar uit te kijken. We beginnen om 13.30 uur en stoppen weer 
om 15.30 uur.  

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

Wandelen 

Koud of niet koud, regen of droog: op 7 en 21 decem-
ber gaan we weer samen aan de wandel.  We starten 
om 13.30 vanaf ons Ton Hermans Huis en na afloop 
drinken we gezellig samen koffie of thee. 

De feestdagen komen er weer aan. Voor velen geen makkelijke tijd en daarom schenken wij ook in 
de decembermaand natuurlijk een Bakkie Troost. Zondag 4 december bent u tussen 14.00 uur en 
16.00 uur van harte welkom in ons Toon Hermans Huis . 

Als er één maand is die zich leent voor creativiteit is het wel de december 
maand. Buiten is het nat en koud, maar binnen maken we het extra gezellig. 
We beginnen woensdag 7 december met Kleuren voor volwassen, een week 
later op woensdag 14 december geeft Ria Evertsen een workshop die geheel 
in het teken zal staan van de kerst. Weer een week later, op 21 december, 
gaan we weer Diamond Painten. We beginnen altijd om 13.30 uur. Het is fijn 
als u zich aanmeldt, dan weten wij hoeveel materialen we kunnen inkopen.  

3! Creatieve workshops 

VAN 26 DECEMBER TOT EN MET 2 JANUARI IS HET TOON HERMANS HUIS GESLOTEN. 

Een Bakkie Troost in de decembermaand 



 

01 Lijn en Kleur 

02 Mindfulness 

  

04 Bakkie Troost 

06 Lijn en Kleur 

07 Creatieve workshop: Kleuren voor volwassenen 

07 Wandelen 

08 Lijn en Kleur 

  
13 Lijn en Kleur 

1 4  Creatieve workshop: Kerstworkshop met groen 

1 5  Lijn en Kleur 

  

2 0  Lijn en Kleur 

2 1  Creatieve workshop: Diamond Painting 

2 1  Wandelen 

2 2  Lijn en Kleur 

  

 Van 26 december tot en met 2 januari zijn wij gesloten 

  

Activiteitenagenda 

December 2022 


