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Beste belangstellende,
Het team van Inloophuis TOON wenst u en uw
naasten hele fijne feestdagen en een bijzonder
warm en gelukkig Nieuwjaar met mooie
ontmoetingen.
In de afgelopen maand zijn wij verhuisd naar
onze nieuwe locatie aan de Jan de Rooystraat
15, een plek waar we erg blij mee zijn en waar
we ons al goed thuis beginnen te voelen.
De officiële opening is over enige tijd, wanneer
het hele huis klaar is en alle activiteiten weer
volgens onze reguliere agenda plaats kunnen
vinden.
Wij kijken terug op een geslaagde Santa Run op
17 december. We bedanken de organisatie, de
vrijwilligers, Big Bazar Mandjes en alle lopers
van harte voor hun inzet om dit evenement
weer tot een succes te maken.
Wij zijn heel blij met de fantastische opbrengst
van € 40.000, die wij samen mogen delen met
de 5 andere goede doelen.
In 2018 ontmoeten wij u ook weer graag in ons
inloophuis tijdens de inloop of bij een van onze
activiteiten. Er zijn weer volop plannen voor
activiteiten en lezingen in ons huis. Middels
onze nieuwsbrief, website en Facebook houden
we u verder op de hoogte.
Om dit jaar samen goed te beginnen, nodigen
wij u van harte uit op woensdagmiddag 10
januari tussen 13.30 uur en 15.00 uur.
Alle gasten en vrijwilligers zijn deze middag van
harte welkom om elkaar een goed Nieuwjaar te
wensen. Wij zorgen voor iets lekkers bij de
thee.
Team Inloophuis TOON

Openingstijden tijdens de feestdagen
Inloophuis TOON is rond de feestdagen open
op 27 tot 30 december 2017 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 uur 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.

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.
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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: 9 januari
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: 10 januari
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: niet in januari
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 30 januari
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: 19 januari
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 12 en 26 januari
van 10.15 -13.15 uur.
Klankschalen*
Datum: niet in januari, 1 februari
van 13.00 tot 16.00 uur
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 8 januari om 16.30 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich tot
uiterlijk 5 januari 13.00 uur aanmelden.
Heeft u zich aangemeld, maar wilt u toch
annuleren laat ons dit uiterlijk maandag 8
januari 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.

