Mei 2018
Wij gaan verhuizen
Wij gaan verhuizen! We hebben een prachtige nieuwe locatie gevonden om de
activiteiten van ons inloophuis voort te kunnen zetten. 1 juni aanstaande verhuizen wij naar de Open Hof aan de Hoflaan 2 in Ede.
Omdat er natuurlijk veel ingepakt
moet worden, zijn wij vanaf dinsdag 29 mei gesloten aan de Telefoonweg. Ook aan de Hoflaan
hebben wij een paar dagen nodig
om ons inloophuis dezelfde warme
uitstraling te geven. Daar gebruiken we de eerste week van juni
voor. In de nieuwsbrief die u in
mei ontvangt, informeren wij u
over de definitieve datum waarop
wij aan de Hoflaan geopend zijn.

Tuinieren bij De Koekelt
Tijdens en na een behandeling van kanker is het belangrijk zo gezond mogelijk
te leven. Voldoende (buiten) bewegen en veel groente en fruit eten helpen
daarbij. Een gezonde levensstijl volhouden kan moeilijk zijn, helemaal als je
kanker hebt (gehad) en daarom hebben wij speciaal voor mensen met kanker
en hun naasten het project Healing Gardens geïntroduceerd.
Elke woensdagmiddag wordt er
van 14.00 uur tot 16.00 uur onder
begeleiding van geschoolde vrijwilligers getuinierd bij Tuinenpark
De Koekelt aan de Inschoterweg 1
in Ede. Dus lijkt het u leuk om op
een prettige manier te werken aan
een gezonde leefstijl? U bent van
harte uitgenodigd om mee te
doen. Omdat het een pilot betreft
zijn hier geen kosten aan verbonden.

Bakkie Troost
Bent u geraakt door kanker en vindt u het fijn om de zondagmiddag eens
bij ons door te brengen? Dat kan. Elke eerste zondag van de maand zijn
wij geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook als u zelf geen kanker hebt,
maar wel geraakt wordt door kanker omdat uw partner ziek is, één van
uw ouders, broer of zus of iemand anders die dichtbij u staat, bent u van
harte welkom. De koffie en thee staan voor u klaar. Deze maand schenken wij een Bakkie Troost op zondag 6 mei aanstaande.

Creatieve workshops Toon Tovenaars Kinderinloop
We gaan er weer een leuke maand van maken bij Toon Tovenaars Kinderinloop. Elke
woensdag is er een creatieve workshop voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.
Woensdag 2 mei gaat onze gastvrouw Lia met jullie aan de slag met spiegeltjes, een
plankje, lijm en schelpjes. Laat je maar verrassen! Woensdag 9 mei gaat Lily met jullie
schilderen met waskrijt, een rietje en aquarelverf. Een week later, op woensdag 16 mei
geeft Lydia een workshop Leren illustreren, een vervolg op de workshop Handletteren
die zij vorige maand gaf. Kon je er toen niet bij zijn? Geen punt, je kunt gewoon meedoen. De laatste woensdag van de maand, dat is op 23 mei, want 30 mei zijn wij gesloten in verband met onze verhuizing, maak je met Ida je eigen kunstwerk van ijzerdraad,
panty’s en een blokje hout. Panty’s? horen we je denken… ja echt! Kom je gezellig meedoen? Opgeven hoeft niet. We beginnen om 14.00 uur en stoppen om 15.30 uur.

Klimopgroep: Het leven met kanker
Als je gehoord hebt dat je niet meer beter wordt, gaat er van alles door je heen. Je
komt op twee sporen terecht; je wilt uit het leven halen wat erin zit, maar je moet
je ook voorbereiden op het afscheid. Hoe doe je dat? Wat wil je nog bespreken?
Wat wil je nog doen? Wat is voor jou kwaliteit van leven? We praten er samen over
onder begeleiding van gastvrouwen Liesbeth en Ageeth. Deze bijeenkomst is
maandag 28 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur aan de Telefoonweg.

Zingen en schilderen
Eens in de twee weken zingt ons koor Zingen voor je Leven met elkaar. In mei is dat op dinsdag 1 en dinsdag
15 mei. “Iedereen mag meezingen, want elke stem is mooi”, vindt dirigent Frohmut Knie. We zingen van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Elke dinsdag en donderdag wordt er getekend en gekleurd bij Lijn en Kleur. Op de dinsdagmiddag zijn er nog
plekjes vrij, dus heeft u altijd al willen leren tekenen of schilderen? Schuif gezellig aan!

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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