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Beste mensen,
Voor u ligt de nieuwsbrief van december
een bijzondere maand voor Inloophuis TOON
want… wij gaan verhuizen!!

December is ook de maand waarin we veel
feestdagen te vieren hebben, zoals Sinterklaas,
Kerst en Oud & Nieuw.
De feestdagen brengen vaak veel warmte en
gezelligheid, maar zorgen soms ook voor een
extra gevoel van gemis van onze dierbaren.
Daarom vindt deze maand bij ons een activiteit
plaats die een lichtpuntje zou kunnen zijn; op
woensdagmiddag 13 december is er een
kerstactiviteit voor jong en oud in ons
inloophuis.
We gaan samen een kerstlichtje maken met
verschillende materialen. Zie ook de poster
elders in deze nieuwsbrief. Iedereen is van
harte welkom.
Tijdens de kerstvakantieperiode zijn wij tijdens
de feestdagen gesloten en de overige dagen
geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Met ingang van 1 december eindigt het
huurcontract voor ons Inloophuis aan de
Grotestraat 316. Gelukkig hebben wij een
nieuwe locatie gevonden.
Daar zijn we al weer een aantal weken met de
hulp van een aannemer en veel vrijwilligers
hard aan het werk.
Ook straks willen we u weer in een fijne en
mooie omgeving gastvrij kunnen ontvangen.
Er is nog veel tijd en energie nodig om onze
wensen te realiseren, maar nog belangrijker,
veel geld!
Voor de financiering hebben wij nog heel veel
steun nodig.
Om alles rondom de verhuizing goed te
laten verlopen, zijn we in de week van 27
november tot en met 1 december gesloten.
Vanaf maandag 4 december heten we u weer
van harte welkom op ons nieuwe adres:
Jan de Rooystraat 15, 5141 EN Waalwijk.
In de maand december hebben wij onze
activiteitenagenda enigszins aangepast.

Op woensdag 10 januari 2018 nodigen wij onze
gasten en vrijwilligers om 14 uur van harte uit
elkaar het beste te wensen voor het nieuwe
jaar met een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij.
Wij wensen u een goede maand, met fijne en
sfeervolle feestdagen en een mooi begin van
het nieuwe jaar.
Team Inloophuis TOON

Santa Run 2017
Als afsluiter van het jaar vindt dit jaar wederom
de Santa Run plaats, op zondag 17 december.
Dit jaar worden daarmee 6 goede doelen
gesteund, waaronder Inloophuis TOON. Wij
nodigen u dan ook van harte uit om mét en
voor ons te lopen. U kunt zich per mail of in het
inloophuis op de inschrijflijst aanmelden. De
prijs van een pak bedraagt € 10,--. Wij
verzamelen met de "TOON" lopers om 14.45
uur bij Big Bazar in de Grotestraat 174, voor
alle deelnemers van Inloophuis TOON is er een
"TOON"geluksbandje. Wij kijken er naar uit met
zoveel mogelijk TOON kerstmannen en
-vrouwen deze gezellige wandeltocht te maken
en samen Waalwijk weer rood te kleuren.
Loop mee voor: Inloophuis TOON!

Openingstijden tijdens de feestdagen
Inloophuis TOON is rond de feestdagen open
op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29
december en van 2 tot en met 5 januari 2018
van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Vanaf 8 januari is Inloophuis TOON weer
geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Nieuwjaarsontmoeting woensdag 10
januari

Op woensdagmiddag 10 januari zijn alle gasten,
gastvrouwen en gastheren van 13:30 tot 15:00
uur welkom om elkaar te ontmoeten en het
beste te wensen voor het nieuwe jaar onder het
genot van een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij.

Rabobank Clubkascampagne

De clubkascampagne van Rabobank De
Langstraat, waarvoor wij uw steun hebben
gevraagd, heeft het fantastische bedrag van
€ 2.229,04 opgebracht. Wij danken u heel
hartelijk voor uw stem.

Website, Facebook en Twitter

Nog meer informatie over Inloophuis TOON
vindt u op onze website:
www.inloophuistoon.nl.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
voor tips en activiteiten.

Suggestie voor Kerst.

Kalkoenrolletje met abrikozen
Ingrediënten:
 4 grote kalkoenfilets of kalkoenschnitzels
± 200 per stuk
 200 gr spek (16 plakken)
 300 gr roomkaas
 16 gedroogde abrikozen
 2 eetlepels pecannoten
 3 gedroogde vijgen
 Snuf peper
Bereiding:
Verwarm de oven op 180 graden. Leg de
kalkoenfilet op een plank en leg een stuk folie
er op. Sla met een pan of deegroller iets platter
en verwijder de folie. Snijd de abrikozen,
pecannoten en vijgen in kleine stukjes en meng
door de roomkaas met een snuf peper.
Besmeer de bovenzijde van de kalkoenfilets
hiermee.
Rol dan voorzichtig op en wikkel er om elke filet
ca 4 plakken spek. Steek de zijkanten
eventueel dicht met een prikker. Bak ze in een
pan mooi bruin rondom in ca. 5 minuten. Leg ze
dan in een ovenschaal en bak nog ongeveer in 20
minuten gaar (afhankelijk van de dikte). Lekker
met wat aardappeltjes en een salade. 1
kalkoenrolletje is voldoende voor ca. 1,5
persoon of 1 grote eter. De kalkoen kan ook
vervangen worden door kip.

Open atelier
(ontdekken van creativiteit)
Maandag
van 14.00 tot 16.00 uur
(tekenen/schilderen)
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 5 december
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: 13 december
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: niet in december
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: niet in december
We ontmoeten elkaar bij Inloophuis TOON
om 13.30 uur.
Yoga
Vrijdag in de oneven weken
Van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 11.00 uur
tot 12.00 uur
Datum: niet in december
Gelieve van te voren aan te melden
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

Reiki*
Dinsdag om 13.00 uur.
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
Voetreflexmassage*
Dinsdagochtend in de even weken:
van 09.30 tot 12.30 uur.
Woensdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Ontspannende massage*
Op vrijdag 8 en 15 december van 10.15 -13.15
uur.
Klankschalen*
Datum: niet in december van 13.00 tot 16.00
uur.
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 11 december om 16.30 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich tot
uiterlijk 8 december 16.00 uur aanmelden.
Heeft u zich aangemeld,
maar wilt u toch annuleren
laat ons dit uiterlijk maandag
11 december vóór 10.00 uur
weten.
Als u zonder afmelding niet
aanwezig bent, zijn wij
genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in
rekening te brengen.

De kinderparaplu
De kinderparaplu is een
bijeenkomst voor kinderen
van de basisschool die met
kanker te maken hebben. Dit
kan als bijvoorbeeld een van
de ouders of grootouders
kanker heeft of een vriendje
of iemand op school. Het is op een
woensdagmiddag en de kinderen kunnen samen
iets leuks doen en samen praten onder
begeleiding van een gastvrouw. Je moet je wel
van tevoren aanmelden bij Inloophuis TOON. Je
mag altijd iemand meebrengen je hoeft niet
alleen te komen.

