TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

LEVEN

Ongehoord
Wat ik niet zeggen kan
en niet kan schrijven
zal ergens diep in mij
toch bij me blijven
Ongehoord
maar in een lieve duisternis
verbergt zich iets
dat meer dan woorden is

activiteiten agenda

nieuwsbrief februari 2019

Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10 en 13 uur bent u
welkom voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee aan
onze keukentafel.
2 -2
13-2
14-2
19-2
27-2
27-2
28-2

10.00-14.00 Open Huis
10.00-13.00 Waskaarten maken
20.00-21.30 Muziek
10.30-11.30 Winterwandeling met soep
10.00-12.30 Spiraal stippen
19.30-21.30 Crea avond
20.00-21.30 Muziek

Let op! Van 25 februari tot en met 4 maart zijn wij ivm vakantie gesloten,
alleen de crea workshops en de muziek op 27 en 28 februari gaan door.
Graag opgeven voor de activiteiten, dat kan HIER

Samen aan de winterwandel en dan een lekkere kop soep? Dat kan op
19 februari. We starten vanaf het Mazerhard 37, graag opgeven!

nieuwsbrief februari 2019

Op de crea avond op 27 februari gaan we “tags”
maken. Met verschillende materialen maken we
een achtergrond waar we een tekening, stempel
en/of plaatje op kunnen plakken/maken.
Denk daarbij aan verschillende materialen, zoals
acrylverf, inkt, stencils, papier, stempels,
structuurpasta, embossingpoeder
Dit alles ter voorbereiding van de mixed media
workshops later dit jaar!

nieuwsbrief februari 2019

Op 27 februari tijdens de vakantieweek (we zijn dan voor
inloop gesloten), gaan we aan de slag met stippen en deze
keer maken we een spiraal op canvas.
Op de bovenste afbeelding ziet u het resultaat van de eerste
fase; de kleuren vullen het hele canvas, op de onderste
afbeelding zijn de kleuren afgewerkt met een topdot van
gouden stipjes…Graag opgeven voor deze activiteit!

Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
tel: 036-8450265

www.toonhermanshuiszeewolde.nl
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Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n.v.
St. Toon Hermanshuis Zeewolde

