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—  ACTIVITEITENAGENDA NOVEMBER 2022—  

Creatieve workshops 

De eerste creatieve workshop op woensdag 9 november staat in het teken van kralen uit 
Ghana. Gera Kroeze helpt u op weg om een mooi sieraad te maken.  U betaalt alleen de 
kralen die u gebruikt. Een week later op 16 november gaat Ageeth met jullie Daimond 
Painten. Woensdag 23 november is het weer Heart Pillows maken.  Voor deze activitei-
ten is aanmelden wel gewenst! 

In november wordt de cyclus mindfulness voortgezet op 4 en 11 november. 18 no-
vember is een ‘Stiltedag’  en op 25 november de laatste training van deze maand. Al-
vast vooruitblikken: de laatste sessie van de hele cyclus is op vrijdag 2 december. 

Mindfulness 

Lijn en Kleur 

Op dinsdag– en donderdagmiddag komen de verf- en tekenspullen weer uit de kast om te tekenen 
en of te schilderen: Loop gerust eens binnen tussen 13.30 - 15.30 uur en kijk of het iets voor u is. 

Koor Zingen voor je Leven 

Aanmelden 

Het maakt niet uit of je goed of minder goed bij stem bent. En je hoeft ook niet 
voor het TV-programma Aria op te gaan. Kom gewoon en zing gezellig mee. We 
zingen in november op dinsdag 1, 15 en 29 november.  

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 Tuin 

Het  tuinseizoen zit er alweer op, in maart gaat de spade opnieuw  de grond in. 

Bakkie Troost 

Zin in koffie of zomaar zin in een gezellige babbel? Kom dan de eerste zondag van de maand naar 
ons Toon Hermans Huis. Het Bakkie Troost staat tussen 14.00 en 16.00 uur klaar. 



 

01 Koor Zingen voor je Leven 

03 Lijn en Kleur 

04 Spelletjesochtend 

04 Mindfulness 

06 Bakkie Troost 

08 Lijn en Kleur 

09  
Creatieve workshop sieraden maken van kralen uit 
Ghana 

09 Wandelen 

1 0  Lijn en Kleur 

1 1  Mindfulness 

1 5  Lijn en Kleur 

1 5  Koor Zingen voor je Leven 

1 6  Creatieve workshop Diamond Painting 

1 7   Lijn en Kleur 

1 8  Mindfulness 

22 Lijn en Kleur 

23 Creatieve workshop Heart Pillows maken 

23 Wandelen 

24 Lijn en Kleur 

25 Mindfulness 

2 9  Lijn en Kleur 

2 9  Koor Zingen voor je leven 
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