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Elk seizoen vragen wij een amateur kunstenaar om zijn of haar werk te exposeren in ons Toon Her-
mans Huis en De Open Hof. Ook nu weer. Direct na de kerstvakantie is er een nieuwe expositie te 
bewonderen. Dit keer van twee exposanten: Gerrie Koutrik en Martha Slingerland .  

Gerrie heeft geen vaste stijl, maar houdt het op abstract waar Martha meer realistisch werk maakt 
en een voorliefde heeft voor dimensionale effecten. Martha Slingerland (76) werkt twee keer per 
week bij de Kunst Werkgroep Amateurs, KWA in Schaarsbergen. “Ik wil graag dingen doen die ik 
leuk vind. Zo speel ik graag met dimensionaal knip- en plakwerk.”  Gerrie Koutrik (76) begon in de 
jaren ’90 in een klein groepje met schilderen. “Ik ben een beetje selfmade en werk veel vanuit mijn 
vrije fantasie. Ik heb ook een paar cursussen gevolgd. Vooral om materialen te leren kennen én om 
dingen te durven doen.” 

Gerrie exposeerde in 2016 in Huize Kernhem en won met haar werk de tweede prijs.  Ze is ook al 
enkele keren gevraagd een werk te maken. Zo schilderde zij onder andere een viertal hondjes als 
herinnering voor de eigenaar. Martha schilderde een aantal winterse taferelen die vanaf januari 
ook te zien zijn in ons Toon Hermans Huis. De expositie van Martha en Gerrie is te bewonderen tij-
dens de openingstijden van de Open Hof.  

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

Een nieuwe expositie in ons Toon Hermans Huis 

Creatieve woensdag 

Creatievelingen opgelet! In januari zijn er maar liefst drie woensdagen waarop 
we lekker creatief aan de slag gaan. We beginnen zoals altijd om 13.30 uur. Op 
woensdag 11 januari gaan we onder leiding van Saskia boekleggers haken. Klinkt 
dat niet leuk, oekenleggers haken? Wij zorgen voor wol en katoen. Als u zelf een 
haaknaald 3 heeft, is het fijn als u die meebrengt. Zo niet? Dan zorgen wij er 
voor. Woensdag 18 januari gaan we Diamond Painten en een week later, op 
woensdag de 25ste, gaan we weer Heart Pillows maken. Wij hebben een naaimachine, dus die 
hoeft u zelf niet mee te brengen. Doet u mee? Graag wel even aanmelden. 

Spelletjes middag 
Houdt u ook zo van spelletjes? Wij wel. Woensdag 4 januari heeft Lia een tafel vol spellen voor u 
klaar staan. Ook nu beginnen we op 13.30 uur. Welkom!  



 

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. 

Samen aan de wandel 

Te koud om buiten te zijn? Welnee!  En daarom gaan we lekker samen aan 
de wandel. Woensdag 18 januari verzamelen we om 13.30 uur bij ons in-
loopcentrum en dan vertrekken we. Wedden dat u de kou zo vergeten 
bent?   

Klimopgroep in januari 
In het nieuwe jaar gaan we ook weer verder met de Klimopgroep. Dinsdagochtend 17 januari spelen 

we een memoriespel en gaan we dieper in op de gevolgen van het hebben of hebben gehad van 

kanker. Dat kan bij jezelf zijn, maar ook bij je partner of een andere naaste. De Klimopgroep start 

om 10.00 uur.  

Zingen, tekenen en schilderen 
Als er twee activiteiten zijn die niet meer weg te denken zijn in 
ons Toon Hermans Huis, zijn dat het zingen bij ons koor Zingen 
voor je Leven en het tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur. 
Ons koor komt één keer in de twee weken bij elkaar om samen 
te zingen. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen. Voor 
dirigente Frohmut is het telkens weer genieten als alle stem-
men samenkomen. In januari wordt er gerepeteerd op dinsdag 
10 januari en twee weken later op de 24ste. We beginnen altijd 
om 10.00 uur. Natuurlijk wordt er niet alleen gezongen. Er is na-
tuurlijk aandacht voor ieder die zijn of haar verhaal kwijt wil. 
Lotgenotencontact blijkt telkens weer zo waardevol. 

 
 
 

Onze teken– en schilderclub Lijn en Kleur is zo 
populair dat op dit moment alle schildersezels 
bezet zijn. We laten het u direct weten als er 
weer een plekje vrij is. 



 

03 Lijn en Kleur 

04 Spelletjesmiddag 

05 Lijn en Kleur 

  

10 Koor Zingen voor je Leven 

10 Lijn en Kleur 

11 Creatieve workshop: Boekenleggers haken 

12 Lijn en Kleur 

  
17 Klimopgroep: memoriespel 

1 7  Lijn en Kleur 

1 8  Wandelen 

1 8  Creatieve workshop: Diamond Painting 

1 9  Lijn en Kleur 

  

2 4  Koor Zingen voor je Leven 

2 4  Lijn en Kleur 

25 Creatieve workshop: Heart Pillows maken 

26 Lijn en Kleur 
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