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2020

Beste mensen,
Een nieuw jaar ligt voor ons. Leuk en uitdagend met nieuwe plannen en voornemens, maar soms ook
spannend en onzeker over wat het leven ons brengt. Ook in 2020 is Inloophuis TOON er voor u.
Het hele team wenst u een warm en liefdevol 2020 toe!
Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari. De koffie
en thee staan voor u klaar en leerlingen van de Tavenu zullen ons voorzien van lekkere hapjes.
Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor onze mannenavonden. Het afgelopen jaar bleken dit
hele waardevolle en bijzondere avonden te zijn. Praten of luisteren, met een lach of een traan. Niets
moet en veel mag. Bent u een man met kanker? Bent u partner, zoon, vriend of vader van iemand met
kanker? Of hebt u iemand verloren aan kanker? Sluit gerust eens aan, u bent van harte welkom!
Tot slot informeren wij u over onze open dag. Noteer zaterdag 8 februari in uw agenda. Deze dag
kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen bij Inloophuis TOON. Kom kennismaken met ons team, het
huis en de activiteiten die wij aanbieden.
Wij wensen u een fijne maand, veel leesplezier, en tot ziens bij Inloophuis TOON.
Team Inloophuis TOON

Aangepaste openingstijden januari 2020
Inloophuis TOON is gesloten op woensdag 1 januari.
Op donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari zijn wij geopend van 9.00 - 13.00 uur
Vanaf 6 januari zijn onze openingstijden:
 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 Donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag
8 januari 2020
Graag nodigen wij onze gasten en vrijwilligers uit elkaar te ontmoeten en het beste te wensen voor het
nieuwe jaar. U bent welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst op
woensdag 8 januari van 14.00 – 15.30 uur.

Mannenavond bij TOON op 13 januari
Van 19.00 tot 20.30 uur

Energie.
Tijdens de enerverende laatste mannenavond van november werd menigeen geïnspireerd door de
sprankelende presentatie over de passie van een van de aanwezigen. Hardlopen. Zonder uitzondering
was iedereen enthousiast. Men kreeg er energie van.
Energie is nog wel een dingetje.
Op de volgende mannenavond is dit het thema; wat is energie, waardoor raak ik energie kwijt, wat
kost mij energie, hoe ga ik om met verlies aan energie, waar krijg ik energie van?
Alle mannen zijn welkom. Ook als je nog nooit geweest bent. Het zijn open avonden. Niets moet, veel
mag.
Alle mannen betekent mannen met kanker, partner of vriend van iemand met kanker, vader van
iemand met kanker. Ook als je iemand verloren hebt aan kanker.

Massages op Wereldkankerdag
Dinsdag 4 februari 2020
‘Kanker zet je wereld op zijn kop’. Dit is de slogan van Wereldkankerdag,
een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor kanker en de gevolgen van de ziekte.
Wereldwijd staan we stil bij de impact die kanker heeft op het leven.
Dorien Hamelink is op 4 februari aanwezig bij Inloophuis TOON. Zij biedt mensen die geraakt zijn door
kanker, een ontspannende massage aan. Een verwenmoment om even te ontspannen en tot rust te
komen.
Graag vooraf aanmelden: 0416–65 27 34.
Er is een beperkt aantal plaatsen; vol is vol. Meer weten over Dorien? Kijk op haar website
www.dorienhamelink.nl.

Open dag Inloophuis TOON
Zaterdag 8 januari 2020
Hebt u altijd al eens een kijkje willen nemen bij Inloophuis TOON? Bent u nieuwsgierig naar wat een
inloophuis allemaal doet? Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Op zaterdag 8 februari is het open dag bij Inloophuis TOON. Tussen 11.00 - 16.00 uur kunt u binnen
lopen en een kijkje nemen in ons Inloophuis. Het exacte programma van de open dag vindt u later op
onze website en in de nieuwsbrief van februari.

Gift de heer Jan van Daelen
Al jaren zet de heer Jan van Daelen zich actief in voor Inloophuis
TOON. Op rommelmarkten en aan huis verkoopt hij spullen ten
behoeve van ons inloophuis.
In december ontvingen wij opnieuw een prachtige gift van € 1000.
Wij bedanken de heer van Daelen van harte voor zijn gift en trouwe
steun aan Inloophuis TOON.

Aan tafel met gasten
Dinsdag 14 januari , 16.30 uur

Onze gastvrouwen bereiden op de 2e dinsdag van de maand een heerlijk verrassingsmenu voor u. Wilt
u mee eten?
Dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 10 januari 16.00 uur aanmelden. Kosten voor deelname zijn €10,per persoon.

Wilt u zich later toch afmelden?
Laat dit dan maandag 13 januari vóór 10 uur weten. Als u zonder afmelding niet aanwezig bent, zijn
wij genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

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.

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.

Bestuur, Coördinator en vrijwilligers van Inloophuis TOON wensen
u en uw naasten een goed 2020

Activiteiten agenda Januari 2020
Inloophuis TOON is geopend op:
 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
 Donderdag van 9.00 – 13.00 uur.
Loopt u gerust eens binnen voor een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!
Datum
Maandag 6 januari
Dinsdag 7 januari
Woensdag 8 januari
Woensdag 8 januari
Woensdag 8 januari
Woensdag 8 januari
Vrijdag 10 januari

Tijdstip
14.00 –
13.30 –
09.30 –
10.00 –
15.30 –
14.00 –
13.30 –

Maandag 13 januari

09.45 uur

Maandag 13 januari
Maandag 13 januari

14.00 – 16.00 uur
19.00 – 20.30 uur

Bewegen en ontspannen op
muziek
Ontdekken van creativiteit
Mannenavond

Dinsdag 14 januari

16.30 uur

Aan tafel met gasten

Vooraf
aanmelden
Kosten € 10,-

Woensdag 15 januari
Vrijdag 17 januari
Vrijdag 17 januari

10.00 – 12.00 uur
09.30 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Tekenen / Schilderen
Gezichtsmassages
Tekenen / Schilderen

Op afspraak

Maandag 20 januari
Woensdag 22 januari
Vrijdag 24 januari
Vrijdag 24 januari

14.00
10.00
09.30
13.30

Ontdekken van creativiteit
Tekenen / Schilderen
Gezichtsmassages
Tekenen / Schilderen

Maandag 27 januari

09.45 uur

Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 28 januari
Woensdag 29 januari
Vrijdag 31 januari

14.00
13.30
13.30
10.00
13.30

–
–
–
–

16.00
15.30
12.00
12.00
16.30
15.30
15.30

16.00
12.00
11.00
15.30

– 16.00
uur
– 16.00
– 12.00
– 15.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

Activiteit
Ontdekken van creativiteit
Knutsel en handwerkmiddag
Voetmassages
Tekenen / Schilderen
Djembé
Nieuwjaarsbijeenkomst
Tekenen / Schilderen

Bewegen en ontspannen op
muziek
Ontdekken van creativiteit
Wandelen
Voetmassages
Tekenen / Schilderen
Tekenen / Schilderen

Op afspraak

Op afspraak

Op afspraak

