Juni 2018
Bijna naar De Open Hof
De maand juni begint voor ons Toon Hermans Huis met de verhuizing naar De
Open Hof. Vrijdag 1 juni aanstaande staan de verhuizers van Mondial Waaijenberg al vroeg voor de deur aan de Telefoonweg om ons geheel belangeloos te
verhuizen naar de Hoflaan. De eerste week van juni gebruiken we om ons inloophuis in te richten en vanaf dinsdag 12 juni zijn we weer open. Dat betekent
dus dat onze vaste activiteiten die in de eerste week van juni in ons inloophuis
plaatsvinden, komen te vervallen. Er zijn geen inloopmiddagen, er is geen Bakkie Troost en er zijn geen teken– en schilderlessen. Het tuinieren bij De Koekelt
op woensdagmiddag gaat wel gewoon door. Wij kijken ernaar uit en hopen u
12 juni in ons Toon Hermans Huis aan de Hoflaan te mogen ontmoeten.

Tuinieren in de Toon Tuin
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.
Meedoen is kosteloos.

Kleuren voor volwassenen
Ook in juni wordt er weer gekleurd in ons Toon Hermans Huis. Vrijdag 15
juni aanstaande liggen de kleurpotloden weer voor u klaar. Gastvrouw
Ageeth heeft er zin in om samen met u aan de slag te gaan. Heerlijk anderhalf uur ontspannen. We beginnen om 10.00 uur. Opgeven hoeft niet. U
kunt zo binnenlopen aan de Hoflaan.

Creatieve workshops Toon Tovenaars Kinderinloop
Nog even en dan kun je weer heerlijk van de zomervakantie gaan genieten. Heb jij er ook al zo’n zin in? Ook
in juni wordt het weer gezellig bij Toon Tovenaars Kinderinloop. We hebben weer een aantal leuke workshops
gepland staan voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Omdat we gaan verhuizen is er geen Toon Tovenaars Kinderinloop op woensdag 6 juni. We starten in De Open Hof op woensdag 13 juni aanstaande. Lydia
gaat samen met jullie het creatieve werkstuk afmaken van ijzerdraad, panty’s en een blokje hout. Woensdag
20 juni helpt Bram jullie om het soldeerwerk af te maken. Woensdag 27 juni sluit Toon Tovenaars Kinderinloop het seizoen af met een geheimzinnige activiteit. Jullie maken deze middag samen met Lily jullie eigen
tovermapje. Na de zomervakantie beginnen we weer op woensdag 29 augustus.
Opgeven hoeft niet. En het kost niets. We beginnen om 14.00 uur en stoppen om 15.30 uur.

Inloop
De inloopmiddagen op dinsdag, woensdag en donderdag zijn in De Open Hof van
13.00 uur tot 16.30 uur en vanaf juli elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur
tot 16.00 uur.

Zingen en schilderen
Eens in de twee weken zingt ons koor Zingen voor je Leven met elkaar. In juni is dat op dinsdag 12 en dinsdag
26 juni. “Iedereen mag meezingen, want elke stem is mooi”, vindt dirigent Frohmut Knie. We zingen van
10.00 uur tot 12.00 uur in De Open Hof.
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! We beginnen om 13.30
uur.

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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