Juli 2018
Wij zijn verhuisd!
Weken lang werd er gepoetst, opgeruimd en ingepakt, maar op 1 juni was het
zover. De verhuiswagen van Mondial Waaijenberg reed al vroeg voor en binnen enkele uren was onze inboedel verhuisd van de Telefoonweg naar de Hoflaan. 12 juni hebben wij onze deur voor het eerst geopend in De Open Hof.

Vanaf nu zijn onze inloopmiddagen elke dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot
16.30 uur en elke eerste
zondag van de maand
van 14.00 uur tot 16.00
uur.

Op de foto: Cees van den Heijkant, coördinator Toon Hermans Huis Ede, Miranda Freriks, voorzitter Toon Hermans Huis Ede, Hans en Lyda Kaldeway, beheerders De Open Hof en Wijnand Rietman, voorzitter beheersraad De Open Hof

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.

Wilt u ook op een leuke manier werken aan
een gezonde leefstijl? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Meedoen is kosteloos.

Klimopgroep
In het afgelopen jaar vonden er in ons Toon Hermans Huis maandelijks bijeenkomsten plaats van de Klimopgroep. Deze ochtenden werden geleid door Liesbeth van
den Brink en Ageeth Jansen. 11 juni ontvingen wij het droevige bericht dat Liesbeth
van den Brink, is overleden. Wij zullen Liesbeth herinneren als een warme liefdevolle collega.
2 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur is er weer een bijeenkomst van de Klimopgroep.
Deze wordt geleid door Ageeth Jansen. Wij sluiten deze ochtend samen het seizoen
af.

Even vakantie voor Toon Tovenaars Kinderinloop
Heb jij ook zo’n zin in de zomervakantie? Nou wij ook!
Toon Tovenaars Kinderinloop is weer geopend op woensdag 29 augustus. Wij wensen jou en jouw familie een hele fijne zomer toe!

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 1 juli aanstaande.

Zingen voor je Leven
Eens in de twee weken zingt ons koor Zingen voor je Leven met elkaar. In juli is dat nog één keer en wel op 10
juli. We zingen van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Open Hof. Na de zomervakantie zingt ons koor weer op 4
september.

Expositie Lijn en Kleur
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.

In juli en augustus exposeren de deelnemers van onze donderdaggroep bij Gezondheidscentrum Veldhuizen
op de Bellestein. “Een leuke kennismaking met onze nieuwe buurt”, vindt docent Jantina Boelens. De expositie is te bekijken gedurende de openingstijden van het gezondheidscentrum. U bent van harte uitgenodigd
om de werken van onze cursisten te komen bekijken.

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

Toon Hermans Huis Ede
Hoflaan 2
6715 AJ Ede
06-22 161 969
info@toonhermanshuisede.nl

