
 

TOON  
—   ACTIVITEITENAGENDA  ZOMER 2022 — 

Expositie Ria van der Sleet 

In de maanden juli, augustus en september is weer een nieuwe expositie te bekijken in ons Toon 
Hermans Huis.  

Een hele bijzondere dit keer, want de gehele kunstcollectie die geëxposeerd wordt, is geschonken 
door een van onze gasten en mag verkocht worden ten bate van ons centrum voor mensen die ge-
raakt worden door kanker.  



 

Aanmelden 

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

Bakkie Troost op zondag 

Het is februari als Ria van der Sleet voor het eerst onze huiskamer binnenstapt. Ze heeft uitgezaai-
de kanker en heeft gehoord dat zij niet lang meer te leven heeft. Ze vindt een luisterend oor bij on-
ze gastvrouwen. Na afloop wordt er een rondje langs de schilderijen gemaakt de op dat moment in 
ons Toon Hermans Huis worden geëxposeerd. Ria vertelt dat zij ook schildert. Vooral aquarellen 
van landschappen en bloemen. Zonder aarzelen besluit zij om haar schilderijen, een collectie ter 
grootte van tenminste 100 schilderijen, aan ons Toon Hermans Huis te schenken. We mogen haar 
werken exposeren, verkopen en de opbrengt mogen we besteden aan onze gasten, om activiteiten 
te organiseren voor mensen die net als zij geraakt zijn door kanker.  

22 mei is Ria overleden. Haar wens om in ons Toon Hermans Huis te exposeren komt postuum als-
nog uit. Vanaf 1 juli zijn haar bijzonder mooie werken tijdens de openingstijden te bewonderen aan 
de muren van De Open Hof en uiteraard ook in ons Toon Hermans Huis. Ze zijn te koop voor een 
zeer aantrekkelijke prijs.   

Op onze website www.toonhermanshuisede.nl vindt u alle informatie en enkele foto’s.  

Op 3 juli  en 7 augustus staat van 14.00 tot 16.00 uur het maandelijkse 
Bakkie Troost weer klaar. Gezellig babbelen over vakantieplannen, 
over het weer of wat dan ook. Lotgenoten hebben ook in de zomer ge-
noeg om over te praten.  

Lijn en Kleur 

Lijn en Kleur  betekent tekenen en schilderen. Dat kan ook in de zomermaanden 
juli en augustus. Net als altijd op elke dinsdag– en donderdagmiddag van 13.30—
16.00 uur. 

De Toon Tuin gaat ook in de zomermaanden gewoon door. Sterker nog: juist deze maanden vraagt 
de tuin extra aandacht. Elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur krijgt de tuin de volle aandacht. 

Toon Tuin 

Zingen voor je Leven 

Elke dinsdagochtend in de even weken brengt  het Koor Zingen voor je Leven een gevarieerd reper-
toire ten gehore. Op de volgende dinsdagen  kan er weer gezongen worden: 12 en 26 juli,  9 en  23 
augustus. 

http://www.toonhermanshuisede.nl


 

DATUM ACTIVITEIT 

  

0 3  Bakkie Troost 

0 5  Lijn en Kleur 

  

0 6  Toon Tuin 

0 7  Lijn en Kleur 

  

1 2  Lijn en Kleur 

1 2  Koor Zingen voor je Leven 

13 Toon Tuin 

14 Lijn en Kleur 

  

1 9  Lijn en Kleur 

2 0  Toon Tuin 

2 1  Lijn en Kleur 

  

2 6  Lijn en Kleur 

2 6  Koor Zingen voor je Leven 

2 8  Toon Tuin 

3 0  Lijn en Kleur 

Activiteitenagenda 

Juli 2022 



 

DATUM ACTIVITEIT 

  

0 2  Lijn en Kleur 

0 3  Toon Tuin 

0 4  Lijn en Kleur 

0 7  Bakkie Troost 

  

0 9  Lijn en Kleur 

0 9  Koor Zingen voor je Leven 

10 Toon Tuin 

11 Lijn en Kleur 

  

1 6  Lijn en Kleur 

1 7  Toon Tuin 

1 8  Lijn en Kleur 

  

23  Lijn en Kleur 

23  Koor Zingen voor je Leven 

2 4  Toon Tuin 

2 5  Lijn en Kleur 

  

3 0  Lijn en Kleur 

3 1  Toon Tuin 

  

  

Activiteitenagenda 

Augustus 2022 


