TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

Dood
‘k Heb voor de dood al meer dan eens
een lief gedicht geschreven
ik neem hem wel eens op m’n schoot
hij hoort zo bij het leven
ik weet hoe bang ik was als kind
wat heb ik ‘m geknepen
hij was m’n vijand, nu mijn vrind
nu heb ik hem begrepen
hij heeft mij zijn geheim verteld
en zo ben ik m’n angst ontgroeid
voor mij is hij een open veld
waar hemelhoog het voorjaar bloeit
Toon Hermans

activiteiten agenda

nieuwsbrief mei/juni 2019

Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 13.00 bent u welkom
voor een kopje koffie of thee en een praatje.
8 mei
14 mei
15 mei
16 en 30 mei

- 10.30-12.30 en 13.30-15.30 waskaarten maken
- 20.00-22.00 Mixed Media
- 19.30-21.30 Mixed Media
- 19.30-21.00 muziek

12 juni
13 juni
18 juni
19 juni
26 juni

- 10.30-12.30 en 13.30-15.30 waskaarten maken
- 19.30-21.00 muziek
- 20.00-22.00 Mixed Media
- 19.30-21.00 Mixed Media
- 10.30-12.30 mandala workshop

Opgeven voor de activiteiten noodzakelijk en kan HIER
Of via info@toonhermanshuiszeewolde.nl

nieuwsbrief mei/juni 2019

Op dinsdag 14 (20.00 -22.00) en woensdag 15 mei (19.30-21.30) zijn de
mixed media workshops weer. Kijk in de agenda voor data in juni!
We gaan deze avond een achtergrond maken op papier of een canvas.
De achtergrond wordt opgebouwd met diverse technieken en materialen.
Op de avonden in juni gaan we er dan een afbeelding op maken.

Op woensdag 8 mei (10.30-12.30)
is er weer een workshop
wastekeningen.
Deze ochtend zit inmiddels vol. In
de middag 13.30-15.30 is er nog
een mogelijkheid.
Opgeven kan HIER

nieuwsbrief mei/juni 2019

Start om 13 uur in de Meerpaal, Dronten. Een dag
voor het hele gezin! Voor meer informatie en het
programma: www.langsdezijlijn.com

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

