TOON HERMANSHUIS ZEEWOLDE

LIEFDE
Ik voel dat liefde groter is dan leven
en uitstijgt boven plaats en tijd,
soms zie ik in haar ogen even
’n glimlach van de eeuwigheid
.

Toon Hermans
(afbeelding van bovenstaand schilderij is met toestemming van Jan Wessels geplaatst zie janwessels.nl)

activiteiten agenda

nieuwsbrief september 2019

Elke dinsdag- en donderdagochtend bent u welkom voor een kopje koffie of thee
en een praatje.
11 september
- 10.30-12.30 waskaarten maken
5 en 19 sept
- 19.30-21.00 muziek (datum kan wijzigen, kijk op de site)
17 en 18 sept
- 19.30-22.00 workshop mixed media
25 september
- 10.30-12.30 mandala workshop (beginners en gevorderden)
30 september
- 19.30-21.30 info avond prostaatkanker i.s.m. PKS
2 oktober
- 10.30-12.30 aardewerk stippen
Opgeven moet voor deze activiteiten en dat kan HIER

Nieuw in ons activiteiten
programma is het stippen
op aardewerk. Als het
werkstuk klaar en droog is
kan het in de oven
afgebakken worden, het
aardewerk is dan afwas
bestendig. Start 2 oktober.
Graag opgeven via
info@toonhermanshuiszeewolde.nl

of HIER

Het stippen van mandala’s
kan bijzonder rustgevend
zijn… je denkt nergens
meer aan want je moet je
goed concentreren. Het
gebruik van kleuren en het
verloop van de stippen kan
een leuk optisch effect
opleveren, zoals hierboven.
Op 25 september gaan we
weer creatief aan de slag!
Opgeven kan HIER
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Workshop Mixed Media
Datum: 17 en 18 september.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Opgeven kan HIER
Op deze avonden kan ook binnengelopen worden
om deze techniek eens te zien.
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!
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30 september informatieavond
Op maandagavond 30 september wordt door het Toon Hermans Huis te Zeewolde in
samenwerking met Piet Braal van de Prostaatkanker Stichting (PKS) een
informatieavond over prostaatkanker georganiseerd.
PKS heeft als doelstelling lotgenoten(en hun eventuele partners) te ondersteunen met
informatie, lotgenotencontact, met de behartiging van hun belangen en het stimuleren
van voor prostaatkanker relevant wetenschappelijk onderzoek.
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. In Nederland gaat het
gemiddeld om ongeveer 33 mannen per dag of wel 10.000 mannen per jaar, dat zijn
er bijna 200 per week!
Als de diagnose prostaatkanker is gesteld, komen er veel vragen aan de orde. Wat
nu? Hoe nu verder? Wat zijn de behandelmogelijkheden? Wat voor invloed heeft de
ziekte op mijn dagelijks leven en op mijn (seksuele) relatie?
Al deze vragen komen aan de orde tijdens de informatieavond Prostaatkanker.
Door de PKS zal een korte informatieve film worden vertoond. Ook komen nieuwe
behandelwijzen aan de orde.
U ontmoet lotgenoten, die hun ervaringen met die van u willen delen.
Genoeg reden om naar deze avond te komen, alleen of samen met uw partner.
Als blijkt dat er behoefte is aan een regelmatige ontmoeting tussen mannen om
onderling uit te wisselen, zal het THhuis dit graag faciliteren. Ook is een vrouwen/
partner groep mogelijk indien hier vraag naar is.
Het programma ziet er als volgt uit:
•
19.30 uur Inloop
•
20.00 uur Opening en welkom
•
21.30 Afsluiting
•
Locatie: Mazerhard 37 Zeewolde

Aanmelden kan via info@toonhermanshuiszeewolde.nl of HIER
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Vrijdagavond 4 oktober a.s.
Najaarswijnproeverij in Open Haven

Vrijdagavond 4 oktober a.s. om 19.00 uur is “onder de toren” van Open
Haven de "place to be" voor wijnliefhebbers die het Toon Hermans Huis
Zeewolde een warm hart toedragen; in samenwerking met Astrid Stoops
van “KijkopWijn” zal daar een verrassende najaarswijnproeverij
plaatsvinden!
Op deze avond wordt u ontvangen met een glaasje heerlijke bubbels,
waarna u aan de hand van de proeflijst, mooie volle en elegante witte
wijnen, een volle, fruitige en spannende rosé en een aantal smaakvolle
en wat steviger rode wijnen kunt proeven.
Deze lenen zich perfect om gedronken te worden bij mooie
herfstgerechten of gewoon een lekker glas bij de haard. Het gros van de
wijnen leent zich uiteraard voor een hoofdrol tijdens de komende
feestdagen.
De wijnen kunnen ter plekke worden besteld en worden binnen (max) 1 á
2 weken geleverd; de opbrengst hiervan komt ten goede aan de
activiteiten van het Toon Hermans Huis Zeewolde.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar bent u van harte welkom deel te nemen aan
deze proeverij; voor de organisatie is het wél nodig dat u zich uiterlijk 24
september a.s. aanmeldt via info@toonhermanshuiszeewolde.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

