TO O N
— ACTIVITEITENAGENDA N OVEMBER 2021—

Klimopgroep met thema: Vragen
Ongeveer een keer per maand komt onze Klimopgroep bij elkaar. Tijdens een bijeenkomst van de
Klimopgroep wordt telkens een ander thema rondom kanker met elkaar besproken. In november is
het thema: Vragen. Soms komen er ineens veel vragen op je af. Vragen zoals hoe en waarom. We
hebben vast niet op alle vragen een antwoord, maar willen ze wel graag met elkaar delen om elkaar
op deze manier steun te bieden. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een kort creatief moment.
In november is de Klimopgroep op dinsdag 2 november. We starten om 10.00 uur. Het is fijn als u
zich van tevoren aanmeldt.

Spreekuur van de ProstaatKankerStichting
In Nederland krijgen elke dag 35 mannen de diagnose prostaatkanker. Dat zijn jaarlijks 13.000 mannen met een hoofd vol vragen. Om deze mannen en hun partners zo goed mogelijk te informeren en
ondersteunen houdt de ProstaatKankerStichting elke maand spreekuur in ons Toon Hermans Huis.
In november is regiovertegenwoordiger Piet Post op
donderdag de vierde van 13.00 uur tot 14.00 uur aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Maakt u liever
een afspraak? Dat kan natuurlijk ook. Neemt u dan
rechtstreeks contact op met Piet Post via:
pietpost@prostaatkankerstichting.nl of 06—11 92 33 43.

Spelletjesochtend
Spelletjesliefhebbers opgelet! We gaan weer samen spelletjes spelen.
Op vrijdag 5 november om 10.00 uur zorgen Ageeth en Lia ervoor dat
alle spellen weer op tafel staan, klaar om gespeeld te worden. Speelt u
liever uw eigen spel? Breng het gerust mee, dan spelen we het samen!
We stoppen weer om 11.30 uur. Doet u gezellig mee? Vooraf aanmelden
hoeft niet, loop gewoon lekker binnen.

Bakkie Troost op zondag
U weet het inmiddels, elke eerste zondag van de maand schenken wij een Bakkie Troost. Tussen
14.00 uur en 16.00 uur zijn onze vrijwilligers er om u een luisterend oor te bieden. Een mooie invulling van een anders misschien lege zondagmiddag. U bent welkom op zondag 7 november!
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3 keer creatief aan de slag
Ja hoor, ook in november is het weer gelukt om 3! creatieve workshops te plannen. Pak uw agenda er maar bij. De eerste is op woensdag 10 november. Deze
middag gaan we vanaf 13.30 uur met speksteen aan het werk. Speksteen is een
zachte steensoort en daardoor relatief makkelijk te bewerken. Bent u benieuwd
wat u met speksteen kun maken? Meldt u dan vooral aan.

Het tweede creatieve moment in november
is op vrijdag 19 november. Dan heeft Ageeth
om 10.00 uur de punten van de kleurpotloden
weer geslepen voor een gezellig ochtendje
kleuren voor volwassenen.

De derde en laatste creatieve workshop wordt gegeven op woensdag 24 november. Deze middag
gaan we weer Diamond Painten. Ook nu beginnen we om 13.30 uur. Het is fijn als u zich van tevoren
aanmeldt, dan zorgen wij dat we voldoende materialen hebben en bent u zeker van een plekje. Voor
u als gast van ons Toon Hermans Huis zijn deze workshops gratis!

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 3 en woensdag 17 november. De eerste middag met Bram
staat in het teken van techniek, de tweede middag verzint Anja weer een leuke activiteit. Heb jij in
jouw gezin te maken met kanker en vind je het fijn om even ergens anders mee bezig te zijn? We
vinden het fijn als je komt! Praten over kanker mag, maar hoeft zeker niet! Jij mag het zeggen.

Zingen en schilderen
En last but not least, onze twee vaste activiteiten zingen en schilderen. Ons koor Zingen voor je Leven repeteert op dinsdag 2, 16 en 30 november en onze schilderclub Lijn en Kleur is elke dinsdagen donderdagmiddag aan het werk. Loop eens binnen en verbaas u wat voor prachtige schilderkunst er gemaakt wordt. Alle informatie staat natuurlijk ook op onze website.

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.
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