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—  ACTIVITEITENAGENDA DECEMBER 2021—  

Klimopgroep: Spel Stap voor Stap 

Spelletjesochtend 

Zoals elke maand is er op de eerste vrijdag van de maand weer een spelletjesochtend. 

Dit keer gaan we op vrijdag 3 december spelletjes spelen. Ageeth en Lia zorgen ervoor dat alle spel-
letjes voor het grijpen liggen. Misschien heeft u zelf wel een heel ander spel dat eens gespeeld moet 
worden. Breng maar mee en verras de anderen. We beginnen om 10.00 en spelen tot 11.30 uur. Loop 
vrij binnen en doe gezellig mee. 

Spreekuur PostaatKankerStichting 

In Nederland krijgen elke dag 35 mannen de diagnose prostaatkanker. Dat zijn jaarlijks 13.000 man-
nen met een hoofd vol vragen. Om deze mannen en hun partners zo goed mogelijk te informeren en 
te ondersteunen houdt de ProstaatKankerStichting elke maand spreekuur in ons Toon Hermans 
Huis.  

Volgende maand is regiovertegenwoordiger Piet 
Post op donderdag 2 december van 13.00 uur tot 
14.00 uur aanwezig om al uw vragen te beant-
woorden. Maakt u liever een afspraak? Dat kan 
natuurlijk ook. Neemt u dan rechtstreeks contact 
op met Piet Post via: piet-
post@prostaatkankerstichting.nl of 06—11 92 33 
43.  Ook partners zijn van harte welkom. 

Ook deze laatste maand van het jaar organiseren wij weer een aantal leuke activiteiten. In deze 
agenda leest u welke. U, als gast van ons Toon Hermans Huis, kunt gratis aan deze activiteiten  
deelnemen. Onze inloopmiddagen zijn en blijven vooralsnog op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 13.00 uur tot 16.30 uur.  

Als de Klimopgroep bij elkaar komt, wordt er telkens een thema rondom het onderwerp kanker be-
sproken. Op 14 december spelen we onder leiding van Ageeth Jansen, Cockie Faas en Lia Vermeer 
het spel Stap voor Stap. Dit spel is ontwikkeld door onze gastvrouw Liesbeth van de Brink die in 
2018 is overleden aan de gevolgen van kanker. Stap voor Stap gaat over verlies en rouw. Het spel 
bevat handvatten om tot een gesprek te komen en het geeft (meer) inzicht in het omgaan met kan-
ker. We beginnen om 10.00 uur. Meldt u zich wel even aan? 
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Bakkie Troost op zondag 

De eerste zondag van de maand schenken we elke keer een Bakkie Troost. Van 14.00 uur tot 16.00 
uur zijn we samen met vrijwilligers en lotgenoten om over van alles en nog wat met elkaar te praten. 
Bakkie Troost is op zondag 5 december.  

Toon Tovenaars Kinderinloop 

Aanmelden 

Ook kinderen komen met kanker in aanraking. In hun 
familie of op school kunnen ze er dagelijks mee wor-
den geconfronteerd. Op woensdag 1 en woensdag 15 
december zijn kinderen van 4 tot 12 jaar van harte 
welkom bij Toon Tovenaars Kinderinloop. Ze kunnen 
even wat anders doen in een andere omgeving of hun 
verhaal kwijt bij onze vrijwilligers Bram en Anja. Bram 
organiseert 1 december weer een technische work-
shop en ook Anja verzint voor 15 december zeker 
weer iets leuks om te doen. Loop gerust binnen! 

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! Ons Toon Hermans Huis is gevestigd in De Open Hof, Hoflaan 2 in Ede. 

Twee creatieve workshops 

Onze gastvrouw Ageeth ontvangt u elke 2e en 4e woensdag van de maand om gezellig met elkaar 
creatief bezig te zijn. Op woensdag 8 december van 13.30  uur tot 15.30 uur gaan we samen kerst-
stukjes maken. Dit is een zeer geliefde workshop, dus als u zeker wilt zijn van een plaatsje, meldt u 
dan meteen aan. 
 

Twee weken later, op woensdagmiddag 22 december ook om 13.30 uur, gaan we weer Diamond 
Painten. Het is fijn als u zich aanmeldt, dan zorgen wij voor voldoende materialen. Meedoen met 
deze creatieve workshops is voor u als gast van ons Toon Hermans Huis gratis.  

Kleuren voor Volwassenen 

Kleur geven aan je leven, als kind deden we dat volop maar hoe is dat nu als volwassene? Maak er 
weer eens wat tijd voor vrij. Elke derde vrijdag van de maand liggen de kleurpotloden voor u klaar in 
ons Toon Hermans Huis.  Op vrijdag 17 december van 10.00 tot 11.30 laat u oude tijden herleven! 

Zingen voor je Leven en Lijn en Kleur 

Ook in december wordt er natuurlijk weer gezongen, getekend en geschilderd in ons Toon Hermans 
Huis. Elke dinsdagochtend in de  even weken wordt er gezonden door ons koor Zingen voor je Leven 
en wekelijks wordt er getekend en geschilderd op dinsdag- en donderdagmiddag. Alle informatie 
staat natuurlijk ook op onze website.  
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Van 24 december 2021 t/m 1 januari 
2022 zijn wij gesloten. Zondag 3 januari 
2022 starten wij om 14.00 uur weer met 
een Bakkie Troost.  
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