Januari 2018
Bakkie Troost
Elke eerste zondag van de maand schenken wij
tussen 14.00 uur en 16.00 uur een Bakkie
Troost. Heeft u zin in een gezellig praatje met
onze gastvrouwen en - heren en onze andere
gasten? U bent van harte welkom! Bakkie
Troost is deze maand op zondag 7 januari.

Klimopgroep ‘Spel stap voor Stap’
Deze bijeenkomst van de Klimopgroep wordt het bordspel Stap voor Stap gespeeld. Dit spel is ontwikkeld door onze gastvrouw Liesbeth van den Brink.
Liesbeth is tevens rouw– en verliesbegeleider. Met behulp van dit spel wordt
op een speelse wijze met elkaar in
gesprek gegaan.
Dit wordt ervaren als steunend en
helpend in het proces van het hebben
of hebben gehad van kanker.
We beginnen 8 januari om 10.00 uur
en stoppen om 12.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd.

Tekenen en schilderen bij Lijn en Kleur
Elke dinsdag– en donderdagmiddag wordt
er getekend en geschilderd bij Lijn en Kleur.
Op dinsdag onder leiding van vrijwillig
schilderdocente Henrike van de Kraats en
op donderdag van Jantina Boelens. Er worden de mooiste werkstukken gemaakt. U
bent van harte welkom om mee te doen.
We beginnen om 13.30 uur.

Thee en Wol
Heeft u altijd al willen leren breien of haken, maar is het er nog niet van gekomen? Of kunt u al breien of haken, maar vindt u het leuk om patronen uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen? Dan bent u donderdag 11 januari aanstaande van 14.00 uur tot 16.00 uur welkom bij Thee en Wol. Materialen zijn aanwezig.
Meedoen is gratis.

Creatieve workshops Toon Tovenaars Kinderinloop
De woensdagmiddag bij Toon Tovenaars Kinderinloop is speciaal voor kinderen van vier tot twaalf jaar die
geraakt worden door kanker. Sinds het begin van dit schooljaar organiseren wij elke week een creatieve workshop.
Direct na de kerstvakantie, op woensdag 10 januari, beginnen we met een workshop waarbij je
je eigen lettermozaïek mag maken.
Woensdag 17 januari is er een workshop techniek en woensdag 24 januari gaan we een 3D
schilderij maken.
De laatste woensdag van de maand gaan we een
boek oud maken. Hoe? Kom gezellig naar Toon
Tovenaars, dan vertellen we het aan je!

Zingen voor je Leven
Eens in de twee weken wordt er op dinsdagmorgen gezongen in ons inloophuis. Iedereen
kan meedoen, want elke stem is mooi. In januari repeteert het koor Zingen voor je Leven
op dinsdag 9 en dinsdag 23 januari van 10.00
uur - 12.00 uur. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage. Zingen voor je Leven is onderdeel
van Stichting Kanker in Beeld.

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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