TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

Toon Hermans

activiteiten agenda

nieuwsbrief april 2019

Elke dinsdag- en donderdagochtend bent u welkom voor een kopje koffie of
thee en een praatje.
10 april
- 10.30-12.30 waskaarten maken
18 en 25 april
- 19.30-21.00 muziek
17 april
- 19.30-21.00 workshop mixed media deel 2
24 april
- 10.30-12.30 mandala workshop
Van 27 april tot 5 mei is het huis gesloten wegens de meivakantie.
Opgeven voor de activiteiten kan HIER
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Workshop Mixed Media deel 2
Datum: 17 april Tijd: 19.30 – 22.00 uur, deze avond is
helaas vol. Heeft u belangstelling voor deze techniek
laat dit ons weten, wellicht kunnen we een extra
avond inplannen.
Opgeven kan HIER
Op 17 april gebruiken we de achtergrond om bv een
dromenvanger te laten ontstaan of een gezicht te
tekenen, mogelijk heb je zelf een idee wat je op de
achtergrond tevoorschijn wilt laten komen, ook dat
kan.
Het is altijd een mooi proces waarin je door te
spelen met de materialen vrijheid gaat ervaren en
eenvoudig gebruik kunt maken van je intuïtie dmv
kleuren en symbolen.
Ervaring is niet nodig. Verras jezelf: ook jij kunt dit!
Aan het eind van deze les ga je naar huis met een zelf gemaakt kunstwerk!

Op 8 april maakt de gevorderden groep
deze hiernaast staande mandala.
Deze workshop is vol.
Op 24 april maken de beginners een mandala
met pauwenkleuren! Ook deze workshop
is vol. Bij meer aanmeldingen starten we een
nieuwe groep. Opgeven kan HIER
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Stichting VaarKracht organiseert en faciliteert vaartochten voor mensen die
leven met kanker.
Deze vaartochten worden kosteloos aangeboden.
De vaartochten worden op de website gepubliceerd, maar we brengen u de
eerste vaartochten in het seizoen 2019 graag even extra onder uw
aandacht.
20 april

Huizen

Met zeil- en motorboten over
Gooimeer
26 april
Lelystad
Met Bounty op Markermeer
Meer info en opgeven op www.vaarkracht.nl
Ook Stichting Vaarwens organiseert op verzoek vaartochten. Meer info
op www.vaarwens.nl

Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
tel: 036-8450265

www.toonhermanshuiszeewolde.nl
info@toonhermanshuiszeewolde.nl

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

