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elke 2e woensdag
van de maand
maken we
wastekeningen

Van 21 dec tot en
met 2 jan zijn wij
gesloten.

@

@
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Voor een praatje,
luisterend oor en
een kopje
koffie…

Om eens even
nergens aan te
denken en
meedoen met onze
workshops
info@toonhermans
huiszeewolde.nl

Of lekker een

Mazerhard 37

avond muziek
maken met elkaar!
www.toonhermans
huiszeewolde.nl
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elke laatste
woensdag in de
maand (niet in
december) gaan
we stippen op
steen, canvas of
aardewerk..
graag opgeven
voor deze
workshops!

Ook dit jaar vindt u
ons op de kerstmarkt
op vrijdag 20 dec.
De Magie van Alcoholinkt door Gloria
Vogelaar-Tatti op 24 januari a.s. van
10.30-12.30

Alcohol Inkt is een inkt, zoals de naam al zegt op basis van
alcohol. De inkt bestaat in verschillende kleuren. Het is
mogelijk om de kleuren van de alcoholinkt door elkaar te laat
lopen, je kunt kleuren lichter maken of mengen.
Tijdens de workshop leg ik kort het e.e.a. uit over
materiaalgebruik en verschillende techniekjes. Daarna ga je
lekker aan de slag op verschillende afmetingen Yupo-papier. In
de abstracte afbeeldingen die ontstaan door kleurgebruik, de
vermenging van kleuren en de wijze waarop je de alcohol inkt
aanbrengt, zie je in deze tekeningen allerlei vormen/symbolen.
Met behulp van onze intuïtie gaan we de tekeningen ‘lezen’.
kosten: €5 opgave noodzakelijk via

workshops@toonhermanshuiszeewolde.nl
er is ruimte voor 8 personen.

LEVEN MET EEN HERSENTUMOR
Zindividu is opgericht door Fons de Visser en is bedoeld voor alle mensen met
kanker en naasten die breder geïnformeerd willen worden over wat
jezelf kan doen bij kanker. Fons werd zelf in 2011 geconfronteerd
met een kwaadaardige hersentumor met een levensverwachting van
12 tot 15 maanden. Naast de reguliere medische behandeling is Fons
vrijwel direct ook op zoek gegaan naar wegen die hij kon bewandelen
om zijn eigen immuunsysteem weer terug in balans te brengen. Fons
is het levende bewijs dat zijn aanpak succesvol is gebleken.
Zindividu ondersteunt de doelgroep door te informeren over
mogelijkheden om zodoende de regie op je eigen leven weer terug te
krijgen.
De partner van Fons, Miriam heeft door de ziekte van Fons zich
verdiept in de mogelijke oorzaken van het ontstaan van ziekte &
disbalans en hoe deze aan te pakken. Zij informeren u graag hierover
op maandag 27 januari a.s.
Vanaf 19.30 inlopen voor een kopje koffie, Fons start om 20.00 uur. Graag
opgeven via info@toonhermanshuiszeewolde.nl
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