JUNI 2019
Beste belangstellende,
Deze nieuwsbrief beginnen we helaas met een
bijzonder verdrietig bericht.

12 mei jl. is tot ons grote verdriet onze lieve
collega en ambassadeur Mieke Koolen-de Kort
overleden.
Mieke startte in 2007 als vrijwilliger bij TOON.
Zij heeft jarenlang als gastvrouw de gasten van
TOON ondersteund. Al snel bleek dat Mieke heel
bevlogen en betrokken was én goed in het
organiseren van evenementen en activiteiten.
Zij zat in elke commissie die er was, wist alles
van wat er speelde, hielp mee met elk
evenement en kende iedereen. Zo werd Mieke
steeds meer de drijvende kracht van de
organisatie van onder meer de lezingen en
evenementen van TOON.
De jongeren hadden een speciaal plekje in haar
hart en zij heeft zich dan ook jarenlang ingezet
voor het bereiken en de ondersteuning van
kinderen en jongeren.
Op haar eigen, pure wijze legde ze heel
gemakkelijk contact en kwam op een mooie
manier in gesprek met de jongeren. Ze betrok
de scholen bij TOON en was de motor in
projecten als NL Doet, Breimarathon en
Samenloop voor Hoop.
Ook de PR commissie en het ambassadeurschap
van TOON heeft zij met volle inzet en
overtuiging vormgegeven. TOON zou TOON niet
zijn zonder Mieke. Aan elke commissie en vele
projecten heeft zij haar steentje bijgedragen.
Wij zijn dankbaar voor alles wat zij met zo veel
zorg, inzet, aandacht en liefde voor de gasten
en collega's van TOON heeft betekend. Wij gaan
een bijzonder en lief mens missen in ons huis
en leven intens mee met Sjaak en haar familie.

Zomersluiting
Dit jaar begint de zomer al vroeg bij TOON:
Vanaf 1 juni werken wij met een zomer
rooster. Dit betekent dat wij van maandag
tot en met vrijdag geopend zijn van 9.0013.00 uur.
Een aantal middag activiteiten verhuizen
daardoor tijdelijk naar de ochtend.
Andere liggen even stil tijdens deze periode. Zie
de agenda hieronder voor de data en tijden.
Parkfestijn
Op 19 mei hebben we een speciale jubileum
kinderactiviteit georganiseerd in samenwerking
met het Wandelpark Waalwijk. Er zijn die dag
bijna 70 kinderen met hun ouders geweest. Het
weer was prachtig en de aanwezigen hebben
genoten van het ontbijt, de muziek, de
activiteiten zoals (kinder-)yoga, tai chi, djembé,
knutselen, iets lekkers maken, tegel estafette
enz.

Wij bedanken het bestuur van het Wandelpark
voor de uitnodiging voor en de samenwerking
op deze uitermate geslaagde dag.

Meditatie middag 19 juni
U kunt zich hier nog voor aanmelden bij het
inloophuis. Verdere info vindt u op de website.

Drunens Wandelfestival 22 juni
U kunt zich hier nog voor aanmelden.
www.drunenswandelfestival.nl

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

(Ontdekken van creativiteit)
Maandag
van 10.45 tot 12.45 uur
(Tekenen/schilderen)
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 10.30 tot 12.30 uur
Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 4 juni 13.30 uur
Djembé
In de maanden juni, juli en augustus is er geen
djembé.
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 3 juni, 17 juni en 1 juli.
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 28 mei, in juni en juli gaat het
wandelen bij TOON niet door.
Kinderyoga
In de maanden juni, juli en augustus is er geen
kinderyoga.
Gezichtsbehandeling *
Donderdag 23 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 7 juni van 9.30 uur tot 12.30 uur,
donderdag 13 en 27 juni van 9.30-12.30 uur
Vrijdag 5, 12, 19 en 26 juli van 9.30 uur tot
12.30 uur
Gelieve van te voren aan te melden.

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.
Ontspannende voetmassage*
Vierde dinsdagochtend van de maand:
25 juni van 9.30-12.30 uur.
Eerste en tweede woensdagochtend van de
maand van 9.30 tot 12.30 uur.
5 en 12 juni
Klankschalen*
Donderdag 6 juni van 13.00-16.00 uur
*Alleen op afspraak
Aan tafel met gasten.
In juni zijn onze gastvrouwen op vakantie en
wordt er niet gekookt.
Onze gastvrouwen bereiden een heerlijk
verrassingsmenu. Wilt u mee eten dan kunt u
zich tot uiterlijk vrijdag 16.00 uur aanmelden.
Wilt u zich toch afmelden laat dit dan maandag
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
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

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.

