NIEUWSBRIEF TOONHERMANSHUIS
JANUARI 2019

Alle vrijwilligers
van het Toon
Hermanshuis
wensen
u een goed,
gezond en
liefdevol 2019!
Activiteiten januari
Waar je ook bent
9 jan - waskaarten maken 10.30
Ik zou het niet weten
10 jan - muziek 20.00 - 21.30
Niet in afstand of tijd te 17 jan - muziek 20.00 - 21.30
21 jan - besloten thema avond
meten
RoosMammacare 19.30 inloop
23 jan - decoupage crea avond 19.30
Maar ik heb je bij me
30 jan - mandala stippen 10.30
31 jan - muziek 20.00 - 21.30
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij... elke dinsdag en donderdagochtend

Toon Hermans

geopend voor een kopje koffie of thee
van 10-13 uur.

THEMA AVOND 21 JANUARI
Op 21 januari kunt u kennismaken met Roos
MammaCare van Els van Empelen. Bij Els kunt u
terecht voor borstprotheses, prothese lingerie en
prothese badkleding. In de nieuwe geopende
vestiging aan de Hamseweg in Hoogland kunt u in
alle rust advies krijgen en passen. Persoonlijke
aandacht en discretie zijn verzekerd.
Els komt deze avond vertellen over haar werk en
laat zien wat er mogelijk is in haar vakgebied.
Els leerde het vak bij Roos Foundations in
Amersfoort en heeft hier jaren met veel plezier
gewerkt. Na sluiting van Roos Foundations maakte
Els een doorstart met haar eigen onderneming Roos
MammaCare. Op deze avond kunt u vragen stellen
aan Els. Ook is het mogelijk om in een aparte ruimte
e.e.a. te passen.
Deze avond is een Ladies Night! Alleen toegankelijk
voor vrouwen en op ons eigen adres: Mazerhard 37.
Vanaf 19.30 bent u welkom voor een kopje koffie of
thee, Els begint om 20.00 met haar presentatie, de
avond sluiten we rond 21.30 af. Er is plaats voor 8 à 9
personen, graag opgeven!
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
meer info over Els: roosmammacare.nl

Creatieve activiteiten in januari

Natuurlijk gaan
we ook in 2019
weer volop
waskaarten
maken o.l.v. Giny
v.d. Vate. Er is
nog beperkt
plek... graag
opgeven!

Ook wordt er weer
gestippeld elke maand. In
januari is dat op woensdag
de 30e. We gaan van alles
uitproberen; stenen,canvas
en aardewerk!

Omdat werkende mensen ons
overdag niet kunnen bezoeken en
deelnemen aan activiteiten gaat
Giny maandelijks een creatieve
workshop geven met allerlei
technieken... deze maand is dat
decoupage. Resultaten ziet op op
de afbeelding! Graag opgeven voor
deze activiteit!
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Mazerhard 37
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164
t.n.v. St. Toon Hermanshuis Zeewolde

Houd 2 februari vrij in
uw agenda! Wij hebben
dan een open dag!

Wij zijn altijd blij met een donatie!

