Ook geven wij u hierbij een informatieformulier
waarin aangegeven wordt wat u van het
Inloophuis kunt verwachten en wat het
Inloophuis van u verwacht.

2018
Beste mensen,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november.
Inmiddels is het al weer herfst en na de
heerlijke zonnige dagen in oktober, wordt het
nu toch echt eerder donker en kouder, we
steken de kaarsjes binnen aan en maken het
daar gezellig.
We hebben naast onze reguliere activiteiten ook
een aantal extra activiteiten in november.
Op woensdagmiddag 7 november beginnen we
met een kindermiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur. We gaan het “bos” in (het wandelpark) en
de heer Theo van Bracht zal ons meer vertellen
over de bomen en hoe zij met elkaar “praten”.
Daarna gaan we herfstspulletjes zoeken in het
park om mooie knutsels te maken in het
inloophuis, waar we warme chocolademelk
drinken met iets lekkers erbij.
Op 14 november vindt de lezing van notaris
Kolette Labout plaats over het levenstestament.
Op vrijdagmiddag 23 november is ons
inloophuis gesloten i.v.m. onze jaarlijkse
vrijwilligersdag
Op 9 december vindt de Santa Run weer plaats.
Inloophuis TOON is één van de 6 goede doelen.
Wilt u ons steunen én gezellig meelopen, dan
kunt u zich bij ons inschrijven voor een
kerstmannenpak.

Wij wensen u een fijne maand en ontmoeten u
graag in ons Inloophuis.
Team inloophuis TOON

Kinderactiviteit op
woensdag 7 november

Woensdag 7 november gaan we met Theo van
Bracht een herfstwandeling maken in het
Wandelpark. Theo kan ons veel vertellen over de
bijzondere bomen in het park. Bijvoorbeeld hoe oud
de bomen zijn, hoe je dat kunt zien? Dat er bomen
zijn, die om een bijzondere reden geplant zijn, enz.
Tijdens de wandeling mogen jullie spullen uit het
park verzamelen zoals bladeren, takjes en
kastanjes.
Daarna gaan we met de materialen samen aan de
slag om mooie herfst knutsels te maken. We sluiten
de middag af onder het genot van warme
chocolademelk met iets lekkers.
We verzamelen om 14.00 uur bij het Inloophuis en
gaan van daaruit naar het Wandelpark. Je hoeft
zeker niet alleen te komen, je mag je ouder(s), opa
en oma of vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
Om 16.00 uur sluiten we de middag af.
Graag wel even aanmelden bij het Inloophuis, per
mail info@thhw.nl of telefonisch 0416-652734.

We gaan in december samen kerstlichtjes
maken in het Inloophuis en wel op
woensdagmiddag 19 december tussen
13.30 uur en 15.00 uur.
Deze activiteit is bedoeld voor jong én oud.
In de maand november/december delen wij
weer een vragenlijst uit aan al onze gasten.
Wij vragen u vriendelijk uw medewerking hier
aan te geven.

Vrijdag 23 november is Inloophuis
TOON na 13.00 uur gesloten vanwege
onze vrijwilligersdag.

Rabobank Clubkascampagne
De clubkascampagne van Rabobank De
Langstraat, waarvoor wij uw steun hebben
gevraagd, heeft het fantastische bedrag van
€ 1993,55 opgebracht. Wij danken u heel
hartelijk voor uw stem.

Santa Run met
Inloophuis TOON
9 december 2018
Dit jaar organiseert
Rotary Waalwijk
wederom de Santa Run

Kerstlichtje maken 19 december

in Waalwijk.
Op zondag 9 december is de start om 15.30 uur
op het Raadhuisplein.
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. Hiermee steunt u direct het
Inloophuis.
U kunt zich per mail info@thhw.nl of in het
Inloophuis op de inschrijflijst aanmelden. De
prijs van een pak bedraagt € 10,--.
Wij verzamelen met de "TOON" lopers om
15.00 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!!

Ben je op zoek naar een lichtpuntje of wil je er
een zijn?
Kom dan samen met wie jij wil een kerstlichtje
maken. Je kunt het voor jezelf maken of voor
iemand anders.
Datum: woensdag 19 december 2018
Waar: Inloophuis TOON Waalwijk,
Jan de Rooystraat 15
Tijd:
13.30 uur tot 15.00 uur
Graag vooraf aanmelden via info@thhw.nl
Of telefonisch; 0416 652734
Deelname is gratis.

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.

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: 6 november
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: 14 november
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 5 en 19 november
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 27 november
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: vrijdag 9 en 23 november
Gelieve van te voren aan te melden
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

Reiki*
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 ochtend in de even weken.
van 10.00 -13.00 uur.
Klankschalen*
Datum: 1 november
van 13.00 tot 16.00 uur
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 12 november om 16.00 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich tot
uiterlijk vrijdag 9 november 16.00 uur
aanmelden.
Heeft u zich aangemeld en
wilt u zich toch afmelden laat
dit dan maandag 12
november voor 10 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.

