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Beste mensen,
Het is al december en het begint al weer vroeg
donker te worden en een stukje kouder.
In de warme wintermaanden steken we de
kaarsjes aan en maken het binnen gezellig.
Maar we gaan ook nog naar buiten: de Santa
Run vindt dit jaar plaats op zondag
9 december! Om half 4 is de start op het
Raadhuisplein. U kunt met en voor ons lopen
door bij ons Inloophuis een pak te bestellen.
Loop gezellig met ons mee!

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

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 19 december is er een
kerstactiviteit voor jong en oud in ons
Inloophuis: We gaan samen een kerstlichtje
maken met verschillende materialen. Zie ook de
aankondiging elders in deze nieuwsbrief.
Iedereen is van harte welkom, wel graag even
aanmelden.
Tijdens de kerstvakantieperiode zijn wij tijdens
de feestdagen gesloten en de overige dagen
geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Op woensdag 9 januari 2019 om 14.00 uur
nodigen wij onze gasten en vrijwilligers 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

Mevrouw R. Peek-van Wassenaar neemt
officieel afscheid als voorzitter van
Inloophuis TOON.
Op 23 november j.l. heeft mevrouw Ria Peekvan Wassenaar tijdens de vrijwilligers dag
afscheid genomen als voorzitter van ons
Inloophuis. Mevrouw Peek is 8 jaar met veel
inzet en enthousiasme voorzitter geweest van
ons huis. Haar betrokkenheid heeft er mede toe
bijgedragen dat het huis de bekendheid
gekregen heeft binnen Waalwijk en omgeving.
Inloophuis TOON is haar dankbaar voor haar
inzet en betrokkenheid.
Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst.
Vol vertrouwen heeft zij het stokje
overgedragen aan mevrouw Nicolle Sommer.

Santa Run met Inloophuis TOON
9 december 2018

KERSTLICHTJE MAKEN

Dit jaar organiseert Rotary Waalwijk wederom
de Santa Run 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.

Ben je op zoek naar een lichtpuntje of wil je er
een zijn?
Kom dan samen met wie jij wilt 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:
14.00 uur tot 16.00 uur
Graag vooraf aanmelden via info@thhw.nl
Of telefonisch: 0416 652734
Deelname is gratis.

Wij kijken er naar uit met zoveel mogelijk
“TOON” Kerstmannen en -vrouwen deze
gezellige wandeltocht te maken en samen
Waalwijk weer rood te kleuren!!

Wij vragen uw hulp bij het stemmen voor extra
sponsorgeld van de Santa Run:
Nh1816 Verzekeringen gaat nog een extra
bedrag verdelen van € 1.800.- onder de 6
goede doelen. Hoe leuk is dat! Helpt u ons om
de donatie te verdelen over deze lokale goede
doelen? Stem direct via deze link op Inloophuis
TOON.
www.vandemierden.nl/stemmen

Openingstijden tijdens de feestdagen
Inloophuis TOON is rond de feestdagen
geopend op maandag 24, donderdag 27,
vrijdag 28 december van 09.00 uur tot 13.00
uur.
Maandag 31 december en dinsdag 1 januari
2019 is het Inloophuishuis gesloten.
Van 2 tot en met 4 januari 2019 zijn wij
geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Vanaf 7 januari is Inloophuis TOON weer
geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijwilligers van TOON
In de afgelopen maanden hebben wij afscheid
genomen van enkele van onze betrokken
vrijwilligers en gelukkig ook enkele nieuwe
vrijwilligers mogen begroeten in ons team:
Resi Denis en Toos Sijmons stoppen met het
bieden van ontspannende voetmassage in ons
huis. Wij danken hen voor alle goede zorgen en
wensen hun alle goeds voor de toekomst.
Hannie van Dongen en Wil Loenen gaan
stoppen als gastvrouw. Wij bedanken ook hen
voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen
hen alle goeds voor de toekomst.
Wij heten onze nieuwe vrijwilligers van harte
welkom in ons Inloophuis: Onze gecertificeerde
gastvrouw en gastheren Ricky Koevoets, Hans
Nijenhuis en Kees Timmermans.
Ilse Blankers (2x per maand) en Hanneke van
Ravestein (1x per maand) zullen vanaf
december ontspannende voetmassage bieden
op woensdag. Margareth Leijten zal naast Els
Peters vanaf januari ontspannende massage
bieden 1x per maand.

Op woensdagmiddag 9 januari zijn alle gasten,
gastvrouwen en gastheren van 14.00 uur tot
16.00 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.
Wandeling met nabestaanden.
Het inloophuis gaat op donderdagmiddag 10
januari 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur weer
een wandeling maken met nabestaanden.
Met mensen die iemand verloren hebben aan
kanker gaan we wandelen in onze “achtertuin”
het Wandelpark. Tijdens en na het wandelen is
er gelegenheid met elkaar en onze vrijwilligers
(verlies-)ervaringen te delen wanneer daar
behoefte aan is. Graag even aanmelden bij
Inloophuis TOON.

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.

Bestuur, Coördinator en vrijwilligers van
Inloophuis TOON wensen u en uw naasten
fijne Feestdagen en een goed en warm
Nieuwjaar

Let op gewijzigde tijden van 24 december
tot en met 4 januari
(Ontdekken van creativiteit)
Maandag
van 14.00 tot 16.00 uur
24 december van 10.30 uur tot 12.30 uur
(Tekenen/schilderen)
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur

Reiki*
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
Voetreflexmassage*
Dinsdagochtend in de even weken:
van 09.30 tot 12.30 uur.
Eerste, tweede en vierde Woensdag van de
maand van 9.30 tot 12.30 uur.

Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 4 december

Ontspannende massage*
Op vrijdag ochtend in de even weken.
van 10.00 -13.00 uur.

Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur
Datum: 12 december

Klankschalen*
Datum: 6 december.
In januari geen klankschalen.
van 13.00 tot 16.00 uur

Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 3 en 17 december

*Alleen op afspraak

Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: in december geen wandelen
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 7 en 21 december
Gelieve van te voren aan te melden
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

Aan tafel met gasten.
Onze gastvrouwen bereiden een heerlijk
verrassingsmenu voor u op maandag 10
december om 16.30 uur. Wilt u mee eten dan
kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 7 december
16.00 uur aanmelden. Wilt u zich toch afmelden
laat dit dan maandag 10 december vóór 10 uur
weten. Kosten voor deelname zijn €10,- per
persoon. 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.

