
 

TOON  
—   ACTIVITEITENAGENDA MEI 2022 — 

Spelletjesochtend 

Informatieavond ProstaatKankerStichting 

Op vrijdagochtend 6 mei is er van 10.00 uur tot 11.30 
uur weer een gezellige spelletjesochtend.  

Ageeth en Lia reiken spelletjes aan maar zelf een 
spel meenemen mag natuurlijk ook. 

Loop vrij binnen en doe lekker mee. 

Het voorjaar lonkt in onze Toon Tuin 

Onze Toon Tuin is weer open en je bent  elke woensdagmid-
dag vanaf 14.00 uur van harte welkom. 

Heb je interesse om even lekker buiten in de tuin aan de slag 
te gaan? Geusje Rommerts en onze andere vrijwilligers en 
gasten helpen je graag op weg. 

De Toon Tuin bevindt zich op Tuinenpark De Koekelt (bij de 
sportvelden van DTS) 

Op donderdag 19 mei aanstaande organiseren wij in samenwer-
king met de Prostaatkankerstichting een informatieavond over 
prostaatkanker. Jaarlijks krijgen zo’n 13000 mannen de diagno-
se prostaatkanker. Daarmee is het nummer één kankersoort bij 
mannen.  

Per jaar overlijden 3000 mannen aan prostaatkanker. Als de ziekte in een vroegtijdig stadium wordt 
ontdekt, is het zeer goed te behandelen. Tijdens de informatieavond gaan we in op wat prostaat-
kanker is, hoe je het kunt herkennen en wat er aan te doen is. De toegang is gratis.  

Zingen voor je Leven 

Op de dinsdagochtend van de even weken zingt het koor Zingen voor je Leven een gevarieerd re-
pertoire. In mei is dat op dinsdag 3 en 17 mei. Houd je van zingen? Meld je aan! 



 

 Creatieve workshop 

Woensdag 11 mei is er weer een creatieve workshop.  

Dit keer met Lenie Rap. Zij laat zien wat je met Spek-
steen kunt doen. Speksteen is een zachte steensoort 
die zich relatief makkelijk laat bewerken. Aanmelden 
hiervoor is wel nodig en gasten van het Toon Hermans 
Huis doen gratis mee. 

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. 

Toon Tovenaars Kinderinloop 

Ook kinderen van 4 tot 12 jaar oud worden niet vergeten.  

Op de woensdagmiddagen 4 en 18 mei zijn Bram en Anja er weer om leuke dingen 
met je te doen. Maar je mag  natuurlijk ook komen praten over kanker of andere 
dingen die je  bezig houden. 

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

Bakkie Troost op zondag 

Op de eerste zondag van de maand is het tijd voor een 
Bakkie Troost. Dit keer op zondag 1 mei.  Van 14.00 uur tot 
16.00 uur even lekker bijkletsen over de dingen van de dag. 
Een gezellige ontmoeting met lotgenoten.  

Samen wandelen! 

We gaan samen wandelen! Heb je zin om samen op pad te gaan? Wil 
je conditie opbouwen, je hoofd leegmaken of gewoon buiten zijn in 
de frisse lucht? We weten allemaal dat wandelen gezond is, voor 
lichaam en geest.  

Samen wandelen biedt nog een extra mogelijkheid, je kunt met je medewandelaars wat praten, 
ervaringen uitwisselen, maar ook gewoon in stilte genieten van de natuur.  

Samen met Sportservice Ede starten we met een wandelactiviteit op woensdagmiddag 18 mei om 
13.30 uur. Deze activiteit is bedoeld voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, maar ook 
partners en naasten zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden en con-
ditie. 



 

  

01  Bakkie Troost 

03 Lijn en Kleur 

03 Koor Zingen voor je Leven 

0 4  Toon Tovenaars Kinderinloop 

04  Toon Tuin 

0 5  Lijn en Kleur 

0 6  Spelletjesochtend 

1 0  Lijn en Kleur 

1 1  Creatieve middag: Speksteen 

1 1  Toon Tuin 

1 2  Lijn en Kleur 

17 Lijn en Kleur 

17 Koor Zingen voor je Leven 

18 Toon Tovenaars Kinderinloop 

18 Toon Tuin 

18 Samen wandelen 

1 9  Lijn en Kleur 

1 9  Informatieavond Prostaatkanker 

2 0  Kleuren voor Volwassenen 

2 4  Lijn en Kleur 

2 5  Toon Tuin 

2 5  Diamond Painting 

2 6  Lijn en Kleur 

  

  

  

  

Activiteitenagenda 

Mei 2022 


