Drunense Duinenloop zondag 18 maart.
De Drunense Duinenloop is weer een groot
succes gebleken. De opbrengst kwam dit jaar
ten goede aan ons inloophuis. Wij mochten een
cheque in ontvangst nemen van maar liefst
€ 1250,-.
Wij danken de organisatie en de lopers voor dit
fantastische initiatief.

APRIL 2018
Beste belangstellende,
Het is al weer april en langzaam aan komen de
bloesembomen uit en wordt het weer zachter.
Fijn om meer buiten te kunnen zijn en te
genieten van de natuur.
Bij Inloophuis TOON zijn we volop bezig met de
voorbereidingen voor onze open dag.
In verband met de opening van onze nieuwe
locatie aan de Jan de Rooystraat 15, bent u van
harte welkom op onze open dag op 21 april
van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Wij wensen u een goede maand en ontmoeten
u graag in het inloophuis.
Team Inloophuis TOON
Inloophuis TOON is gesloten op:
20 april in verband met de opening
27 april in verband met Koningsdag.

NL Doet: Lunch voor gasten.
Op 9 maart is er in het kader van NL DOET een
lunch verzorgd voor onze gasten.
6 leerlingen van de Walewyc hebben een
lekkere lunch klaargemaakt. Het was erg
gezellig en de gasten hebben genoten. Hartelijk
dank aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen.

Goede doelen dag MET Praktijkonderwijs
Waalwijk.
MET Praktijkonderwijs Waalwijk organiseerde
op donderdag 29 maart 2018 een goede doel
dag ten bate van Inloophuis TOON.
De leerlingen hebben zich ingezet om voor ons
Inloophuis zoveel mogelijk geld op te halen.
Met dit geld wil het Inloophuis een dag voor
jongeren organiseren met verschillende
activiteiten en een wensboom maken, waar
jongeren hun wens in op kunnen hangen.
De dag was super georganiseerd, heel gezellig
en druk bezocht.
Een prestatie van leerlingen en leerkrachten die
zelf alles gemaakt hadden, zoals hapjes,
bloemstukjes en zakjes met paaseitjes met het
logo van TOON.
Fijn dat we hier bij mochten zijn. De opbrengst
van dit fantastische evenement zal op een later
tijdstip bekend worden gemaakt.
Wij danken de leerlingen en leerkrachten voor
het organiseren van deze ludieke dag.

Wilt u (actief) zeilen, relaxen, genieten van een
gesprek; Stichting Wuwei verzorgt uw dag!
Vanuit jachthaven De Biesbosch in Drimmelen
vertrekken we op een comfortabel en veilig
zeilschip en varen we met maximaal 5 gasten
over de Amer, de Nieuwe Merwede en in de
Biesbosch, waar we aanmeren of voor anker
gaan. Voor lunch, versnaperingen en drankjes
wordt gezorgd. Daarbij wordt rekening
gehouden met eventuele dieetwensen.
In overleg wordt het vaarschema van de dag
gepland, daarbij rekening houdend met uw
wensen en die van uw gezelschap. De dag
duurt ongeveer van 11:00 uur tot 17:00 uur en
wordt kosteloos verzorgd.
Nergens laat je zo makkelijk alles achter je als
op het water. Voor je het weet heb je nieuwe
energie opgedaan.
Wij zijn heel blij met dit mooie aanbod van
Stichting WuWei! We nodigen u van harte uit
om u voor een van deze dagen aan te melden.
Dit kan per mail info@thhw.nl of telefonisch via
0416-652734.
Stichting WuWei werkt samen met organisaties
die kankerpatiënten, chronisch zieken en
mensen met een trauma begeleiden.

Website, Facebook en Twitter

Stichting WuWei biedt aan:
In samenwerking met Stichting WuWei kunnen
wij u de mogelijkheid bieden om op zaterdag
19 mei, zaterdag 16 juni, vrijdag 24 augustus
en zaterdag 8 september een unieke dag op het
water te beleven en een dag geen patiënt te
voelen.

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: 3 april
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: 11 april
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 9 april. Niet op 23 april
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 24 april
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: 13 april. Niet op 27 april.
Gelieve van te voren aan te melden
Do-in kids Yoga
Datum: niet in april.
Graag van te voren aanmelden.
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

Reiki*
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
Niet op 5 en 19 april.
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 6 april
van 10.15 -13.15 uur.
Klankschalen*
Datum: 5 april en extra op 12 april
van 13.00 tot 16.00 uur
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 9 april om 16.30 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich tot
uiterlijk vrijdag 6 april 16.00 uur aanmelden.
Heeft u zich aangemeld, maar wilt u toch
annuleren laat ons dit uiterlijk maandag 9 april
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.

