April 2018
Bakkie Troost met Pasen
Elke eerste zondag van de maand is ons inloophuis voor iedereen die geraakt wordt
door kanker geopend voor een Bakkie
Troost. Ook in april bent u van harte welkom. Bakkie Troost is deze maand op
zondag 1 april, dus op Eerste Paasdag.
Onze gastvrouw Ida heeft tussen 14.00 uur
en 16.00 uur de koffie en thee voor u klaar. Aanmelden hoeft niet,
u kunt zo binnenlopen.

Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur
Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt er getekend en geschilderd bij Lijn en Kleur. Onze
bevlogen vrijwillige schilderdocenten Henrike van de Kraats en
Jantina Boelens begeleiden de
cursisten. We beginnen om 13.30
uur en stoppen om 15.30 uur.

U bent van harte welkom om eens een keer
aan te schuiven of gezellig mee te doen. De
donderdagmiddag is
momenteel vol, maar
op dinsdag is nog plek.
Henrike en Jantine vertellen u graag meer.

Zingen voor je Leven
Bij ons koor Zingen voor je Leven staat het plezier centraal. De deelnemers komen met veel plezier naar hun tweewekelijkse repetities.
Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed bent of niet. In
alle vrijheid ontdek je je eigen stem. Iedereen is welkom. In april repeteert ons koor op dinsdag 3 en dinsdag 17 april van 10.00 uur tot
12.00 uur. Zingt u gezellig mee?

Creatieve workshops Toon Tovenaars Kinderinloop
Hoi vier- tot twaalfjarige! Ook in de maand april is de woensdagmiddag weer speciaal voor jullie gereserveerd. Deze maand staan er weer vier creatieve middagen
gepland. Woensdag 4 april gaat Lily samen met jullie aan de slag. Jullie gaan tekenen met je ogen en kijken met je vingers. Klinkt dat niet leuk?! Een weekje later
op woensdag 11 april geeft Lydia jullie een workshop handletteren. Je zult versteld staan van je eigen creativiteit. Woensdag 18 april leert Bram jullie solderen.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een fantasiefiets? De laatste woensdag van april,
dat is de 25ste, gaat Lia met jullie spiegeltjes op hout plakken en de randen versieren met schelpjes. Nieuwsgierig hoe het wordt? Kom gezellig meedoen.

Klimopgroep: Leven met een rauw randje
Tot aan de zomer vinden er in ons Toon Hermans Huis elke maand bijeenkomsten
plaats van de Klimopgroep. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor (ex)
kankerpatiënten en hun naasten. In april is het thema: creatieve zingeving bij verlies en rouw. We praten er samen over hoe creativiteit kan helpen bij het verwoorden van de vaak chaotische gevoelens die los kunnen komen als verlies en rouw op
je pad komen. En dat je daar echt geen Rembrandt voor hoeft te zijn. Juist met
eenvoudige technieken kun je heel makkelijk iets speciaals maken wat helend kan
werken. Deze thema-ochtend is maandag 9 april van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Creatieve workshop sieraden maken
Onze gastvrouw Gera heeft weer prachtige kralen meegenomen uit Afrika. Maandag 16
april aanstaande gaan we hier weer sieraden van maken. We beginnen om 13.30 uur, maar
zijn vanaf 13.00 uur al aanwezig voor een kopje koffie of thee. U betaalt alleen de materiaalkosten. Natuurlijk mag u uw zelfgemaakte sieraden mee naar huis nemen.

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!

Kijk ook eens op onze website www.toonhermanshuisede.nl
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