TO O N
— ACTIVITEITENAGENDA F EBRUARI 2022—

We mogen weer open!
Gelukkig, er zijn weer versoepelingen mogelijk! Ook in ons Toon Hermans Huis mogen wij onze deur
weer voor u open zetten. Vanaf dinsdag 1 februari is onze inloop weer geopend en gaan ook onze
activiteiten weer van start. De inloop is zoals gebruikelijk weer op dinsdag–, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. De activiteiten die wij organiseren vindt u in deze activiteitenagenda. Vanwege het beperkte aantal mensen dat wij kunnen ontvangen, is het fijn als u zich
aanmeldt als u aan een activiteit wilt deelnemen.

Klimopgroep
Bij onze Klimopgroep bespreken we elke maand een ander thema rondom het onderwerp kanker.
Soms gebeurt dit aan de hand van een spel. Op 15 februari nemen Ageeth, Cocky en Lia u mee in
een memoriespel. Aan de hand van een speciale uitvoering gaan ze met u in gesprek over de dingen
die we tegenkomen op ons levenspad. We beginnen 15 februari om 10.00 uur.

Spelletjesochtend
Spelletjesliefhebbers opgelet! Door de coronamaatregelen hebben we dit
jaar nog geen spelletjes kunnen spelen, maar het kan weer! Op vrijdag 4
februari hebben Ageeth en Lia de spelletjes weer voor u klaarstaan. We
spelen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wie doet er mee? Speelt u liever uw eigen spel? Breng het mee, dan spelen we het samen!

Bakkie Troost op zondag
Ook op de eerste zondag van februari staat er weer een vers Bakkie Troost voor u klaar in ons Toon
Hermans Huis. Van 14.00 tot 16.00 uur is er weer gelegenheid om even lekker bij te praten. Lotgenoten en vrijwilligers komen bij elkaar en praten over dat wat er ter tafel komt. Bakkie Troost is op
zondag 6 februari aanstaande.

Spreekuur van de ProstaatKankerStichting
Elke maand houdt de ProstaatKankerStichting spreekuur in ons Toon Hermans Huis. Regiovertegenwoordiger Piet Post is op donderdag 3 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur aanwezig om al uw
vragen te beantwoorden. Maakt u liever een afspraak? Dat kan natuurlijk ook. Neemt u dan rechtstreeks
contact
op
met
Piet
Post
door
een
e-mail
te
sturen
naar
pietpost@prostaatkankerstichting.nl of te bellen met 06—11 92 33 43.
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Creatieve workshops
Op woensdag 9 februari is weer de eerste creatieve workshop van dit nog prille jaar. Dit keer gaan
we aan de slag met ijsstokjes. We gaan proberen om er een geografische figuur mee te maken.
Neemt u zelf een snoeischaar mee? We beginnen om 13.30 uur.
Een goede week later, op 18 februari, is er weer kleuren voor volwassenen. Om 10.00 uur zijn de kleurpotloden weer geslepen.
Voor woensdag 23 februari aanstaande staat er weer Diamond
Painting op het programma. Dan beginnen we om 13.30 uur.
Gastvrouw Ageeth wil graag weten wie er komt zodat zij voor voldoende materiaal kan zorgen, dus graag even aanmelden. Gasten
van ons Toon Hermans Huis doen gratis mee aan deze creatieve
workshops.

OPROEP: wie wil ons helpen om heart pillows te maken?
Patiënten die in Ziekenhuis Gelderse Vallei aan hun borst of oksel zijn geopereerd, kunnen een
Heart Pillow krijgen. Een Heart Pillow geeft ondersteuning en een prettige druk op de operatiewond waardoor zwelling en oedeemvorming wordt tegengegaan. Omdat er een groot tekort is aan
deze kussens helpen wij het ziekenhuis met het maken van deze liefdevolle troostkussens. Wilt u
ons helpen? Het enige dat u nodig heeft is uw naaimachine, wij zorgen voor de materialen. Woensdag 30 MAART organiseren wij een workshop. Doet u mee? Opgeven kan nu alvast!

Toon Tovenaars Kinderinloop
Ook jou als 4– tot 12-jarige zijn we natuurlijk niet vergeten. De middagen van Toon Tovenaars Kinderinloop zijn deze maand op woensdag 2 en woensdag 16 februari. Zoals altijd staan Bram en Anja
weer paraat met leuke activiteiten. Voor kinderen is het soms fijn om even niet met de kanker in
hun gezin of familie bezig te hoeven zijn. Het is natuurlijk ook goed als je er juist wel over wilt praten. Loop gerust een keertje binnen. Bram en Anja helpen je graag.

Zingen en schilderen
Ons koor Zingen voor je Leven zingt altijd op de dinsdagochtend in de even weken. Deze maand is
dat op dinsdag 8 en dinsdag 22 februari. Het repertoire is gevarieerd en voor elk wat wils. Op dinsdag– en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur wordt er door de deelnemers van Lijn en
Kleur weer getekend en geschilderd. Lijkt het u leuk om een keer mee te doen? Loop gerust binnen.

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

Activiteitenagenda

Februari 2022
01

Lijn en Kleur

02

Toon Tovenaars Kinderinloop

03

Spreekuur ProstaatKankerStichting

03

Lijn en Kleur

04

Spelletjesochtend

06

Bakkie Troost

08

Koor Zingen voor je Leven

08

Lijn en Kleur

09

Creatieve workshop: creatief met ijsstokjes

10

Lijn en Kleur

15

Lijn en Kleur

15

Klimopgroep: Memoriespel

16

Toon Tovenaars Kinderinloop

17

Lijn en Kleur

18

Kleuren voor volwassenen

22

Koor Zingen voor je Leven

22

Lijn en Kleur

23

Creatieve workshop: Diamond Painting

24

Lijn en Kleur

