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Lieve mensen,
Op dit moment leven we in een onwerkelijke wereld. Het coronavirus houdt ons allemaal
bezig en heeft grote impact. Natuurlijk volgen wij de richtlijnen op van de regering en het
RIVM. Daarom zal Inloophuis TOON gesloten zijn tot 1 juni en zijn al onze activiteiten en
afspraken geannuleerd.
Ook in deze moeilijke tijd willen wij er voor u zijn en blijven wij graag met u in contact. Vanaf
volgende week zijn wij daarom telefonisch bereikbaar. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd
en hopen u zo spoedig mogelijk weer te mogen ontvangen in Inloophuis TOON.
Hartelijke groet,
Team Inloophuis TOON

Telefonisch spreekuur Inloophuis TOON vanaf maandag 30 maart

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten Inloophuis TOON te sluiten tot 1 juni.
Graag blijven wij met u in contact, om u te ondersteunen in deze periode.
Hebt u vragen of wilt u iets overleggen? Of wilt u gewoon een praatje maken of iets delen?
Bel dan tijdens ons telefonisch spreekuur naar Inloophuis TOON. Onze gastvrouwen en
gastheren zitten voor u klaar.
Het telefonisch spreekuur is elke
maandag en donderdag van 10.00 – 11.30 uur.
U bereikt ons via telefoonnummer 0416 – 65 27 34.

Mooie kunstopbrengst

Een wat geheimzinnige schilder noemt zich ‘meneer Appel’ en hij heeft onlangs een expositie
gehouden (incognito) op de kleine basisschool te Babyloniënbroek. Ouders, kinderen maar
ook dorpelingen kwamen kijken en konden voor een klein bedrag in het bezit komen van een
heuse Appel. Of hij familie is van die andere Appel bleef mysterieus.
De bezoekers mochten zelf de prijs bepalen voor het gewenste werk waarbij werd
aangegeven dat de opbrengst voor Inloophuis TOON zou zijn. Feit is dat er diverse werken
verkocht zijn en dat de totale opbrengst € 122,- was.

Wij bedanken ‘meneer Appel’ voor deze hele mooie actie en
het prachtige bedrag voor Inloophuis TOON!

TOON schilderij van de maand

Bij Inloophuis TOON ontvangen wij veel creatieve gasten, die samen schilderen of tekenen.
Graag laten wij u weer een prachtig schilderij zien.

Schilderij van Lia Hoeben.
'Ook in tuinen van verdriet blijft de klaproos van
herinnering in de warmste tinten bloeien'.

Boek op de plank: Angst na kanker

Wat als je bang bent opnieuw ziek te worden.
Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat de ziekte opnieuw
toe zal slaan. Soms gaat die angst voor terugkeer hun leven steeds meer beheersen. In dit
boek wordt deze angst bespreekbaar gemaakt en leggen de auteurs uit hoe deze angst
ontstaat. Ook geven zij praktische handvatten om de angst beter hanteerbaar te maken,
zodat je je blik weer op de toekomst durft te richten.
Het boek is geschreven door twee psychologen. Jan Verhulst kreeg zelf te maken met kanker.
Coen Völker is verbonden aan het Helen Dowling Instituut en gespecialiseerd in
psychologische zorg na kanker.
Boek ‘Angst na kanker’
ISBN: 9789401446877

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.

