Gewijzigde openingstijden
Vanaf 1 november 2019 is Inloophuis TOON op
donderdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten.
Nieuwe openingstijden per 1 november:
 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
 Donderdag 9.00 uur tot 13.00 uur.

November 2019
Beste belangstellende,
Nu het volop herfst is en we buiten genieten
van de prachtig gekleurde bomen, ontvangt u
onze nieuwsbrief van november.
Wij informeren u graag over ons Inloophuis.

Kinderactiviteit bij Inloophuis TOON
woensdag 6 november 2019
Woensdag 6 november gaan we samen 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, enzovoort.

Ook in november organiseren wij weer mooie
en bijzondere activiteiten voor jong en oud.
Wij vragen uw speciale aandacht voor onze
kinderactiviteit op woensdag 6 november.
Samen gaan we de herfst ontdekken in het
Wandelpark, waarna we in ons huis heerlijk
gaan knutselen.
Vraagt u zich weleens af of u “alles goed
geregeld heeft”. Kom dan naar de lezing van
notaris Kolette Labout – de Jong op woensdag
27 november.
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u
over de Rabo ClubSupport actie. Wij willen
iedereen bedanken die ons een stem heeft
gegeven. Wij zijn verrast met een fantastisch
bedrag voor ons Inloophuis.
In de laatste maanden van 2019 nemen wij
helaas afscheid van een aantal vrijwilligers. Wij
zijn hen dankbaar voor hun jarenlange inzet
voor Inloophuis TOON. Wij hopen spoedig
nieuwe gastvrouwen of gastheren te mogen
begroeten in ons team. Tot die tijd zal
Inloophuis TOON op donderdagmiddag gesloten
zijn.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te
ontmoeten bij Inloophuis TOON!
Team Inloophuis TOON

Tijdens de wandeling mogen jullie spullen uit
het park zoals bladeren, takjes en kastanjes
verzamelen. Daarna gaan we met de materialen
samen aan de slag om mooie herfstknutsels te
maken. We sluiten de middag af onder het
genot van warme chocolademelk met iets
lekkers.
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur, we
verzamelen 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. Graag wel even aanmelden in het
huis, per mail info@thhw.nl of telefonisch 0416652734.

Mannenavond bij TOON
Inmiddels is de “mannenavond” niet meer weg
te denken bij Inloophuis TOON.
Wanneer je als man geraakt wordt door kanker,
kom je wellicht niet zo snel op het idee naar
een inloophuis te gaan.
Om deze drempel te verlagen zijn er bij
Inloophuis TOON bijeenkomsten speciaal voor
mannen, begeleid door onze gastheren.
De bedoeling is elkaar op een informele manier
te ontmoeten.

De volgende bijeenkomst is op maandag
25 november van 19.00 uur tot ongeveer 20.30
uur.
Wij nodigen mannen, die zelf kanker hebben of
hebben gehad, uit voor deze activiteit. Ook
mannen die iemand aan deze ziekte hebben
verloren of betrokken zijn bij een naaste met
kanker zijn van harte welkom.

Burgemeester gemeente Heusden
brengt bezoek aan Inloophuis TOON.
Op donderdag 24 oktober j.l. bracht mevrouw
Willemijn van Hees, burgemeester van de
gemeente Heusden, samen met wethouder
Peter van Steen, een bezoek aan ons
Inloophuis. Haar indrukken heeft zij op
Facebook gezet met de woorden: “Wat een
warm bad! Voor iedereen een laagdrempelige
plek om even een kopje koffie of thee te
drinken als je in je leven in aanraking bent of
bent gekomen met kanker (jijzelf of iemand in
je omgeving). En daar hoeft het niet over te
gaan! Niets moet, alles mag. Er zijn ook leuke
eetavondjes en cursussen en er komen
prachtige vriendschappen uit voort. Knap hoe
ze dankzij giften dit mooie werk kunnen doen
met ongeveer 70 vrijwilligers. Dank aan
voorzitter Nicole Sommer en ambassadrice
Jacqueline Fenn voor de rondleiding en uitleg.
Voor heel veel mensen uit de Gemeente
Heusden een heerlijke plek om zichzelf te
mogen zijn.”

Aan tafel met gasten
Dinsdag 12 november, 16.30 uur
Onze gastvrouwen bereiden een heerlijk
verrassingsmenu voor u. Wilt u mee eten?
Dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 8 november
16.00 uur aanmelden. Kosten voor deelname
zijn €10,- per persoon.

Wilt u zich later toch afmelden?
Laat dit dan maandag 11 november vóór 10 uur
weten. Als u zonder afmelding niet aanwezig
bent, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten
bij u in rekening te brengen

Kerstlichtje maken voor jong en oud
op 18 december

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 18 december 2019
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.

Vacatures Inloophuis TOON
Loop gerust binnen voor informatie of bel naar
0416-652734 en vraag naar Tanja Pijpers.

Vacature medewerker PR
en Fondsenwerving
Ben jij die persoon die ons huis met
enthousiasme kan uitdragen, sterk is in het
leggen én onderhouden van contacten met
externe organisaties en/of goed in overige
PR-activiteiten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De PR- & Fondsenwervingscommissie draagt
zorg voor de werving van sponsoren en
donateurs, maar ook voor het uitvoeren van
het PR-beleid, waaronder het
bekendmaken van Inloophuis
TOON en het (mede) organiseren
van evenementen.

Vacature gastvrouw/gastheer bij
Inloophuis TOON.
Als gastvrouw of gastheer ontvang je de gasten
van Inloophuis TOON. Je geeft hen een warm
welkom en maakt hen wegwijs in ons huis. Je
hebt aandacht voor onze gasten, biedt een
luisterend oor en gaat met hen in gesprek. Je
draagt bij aan een gastvrije en fijne sfeer in ons
huis en verricht lichte huishoudelijke
werkzaamheden.
Ben jij op zoek naar betekenisvol
vrijwilligerswerk en wil je ondersteuning bieden
aan mensen die geraakt zijn door kanker?
Dan komen wij graag in contact met jou!
Wij bieden je een fijne werkplek in een
bijzondere omgeving, waar je onderdeel bent
van een warm en betrokken team collega's.
Voordat je zelfstandig werkt, krijg je altijd een
basiscursus en een gedegen inwerktijd.
Wil je meer informatie of wil je eens een kijkje
komen nemen in Inloophuis TOON?
Neem dan contact op met Tanja Pijpers
(coördinator) of Nicolle Sommer (voorzitter) via
info@thhw.nl.

Lotgenotenbijeenkomst
Prostaatkanker woensdag 17
december.
Deze lotgenotenbijeenkomst vindt plaats op 17
december van 13.30 uur tot 15.30 uur
in Inloophuis TOON Waalwijk, Jan de Rooystraat
15, 5141 EN Waalwijk.
Telefoon: 0416-652 734, www.inloophuistoon.nl
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van
december.

Rabo ClubSupport campagne.
Hartelijk dank aan iedereen die op ons heeft
gestemd bij de Rabo ClubSupport campagne.
De campagne heeft het fantastische bedrag van
€ 1418,50 opgebracht.

(Ontdekken van creativiteit)
Maandag van 14.00 tot 16.00 uur
(Tekenen/schilderen)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur

Gezichtsbehandeling *
Donderdag van 11.00 uur tot 12.30 uur
Datum: 14, 21 en 28 november
Vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
Datum: 8 november

Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 5 november
In gesprek met elkaar.
Voorlopig gaat deze gespreksgroep niet door,
de geplande data komen te vervallen. Zodra er
weer een groep start leest u dit in onze
nieuwsbrief
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur
Datum: 13 november
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 4 en 18 november
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 26 november
We ontmoeten elkaar bij Inloophuis TOON om
13.30 uur.
Mannenavond
Maandagavond 25 november
van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Kinderyoga
2e woensdag van de maand
Van 14.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag 13 november

Ontspannende voetmassage*
Vierde dinsdagmiddag van de maand:
van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Elke tweede woensdagochtend van de maand
van 9.30 tot 12.30 uur.

Klankschalen*
1e donderdag van de maand
Datum: 7 november
van 10.00 tot 13.00 uur
*Alleen op afspraak

Website, Facebook en Twitter
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.

