MEI 2020

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
geannuleerd.
Ook in deze moeilijke tijd willen wij er voor u zijn en blijven wij graag telefonisch met u in
contact. Wij zijn daarom telefonisch bereikbaar. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en
hopen u zo spoedig mogelijk weer te mogen ontvangen in Inloophuis TOON.
Door omstandigheden is onze coördinator Tanja Pijpers de komende periode afwezig.
Haar taken worden waargenomen door een vervangend coördinator, Harry Nijenhuis.
Hartelijke groet,
Team Inloophuis TOON

Telefonisch spreekuur Inloophuis TOON.

Alhoewel het Inloophuis TOON de komende tijd gesloten blijft, blijven we toch
graag 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.

Inmiddels is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan een luisterend oor of gewoon
even een praatje middels het telefonische contact.

NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)

De coronacrisis heeft gevolgen voor de gehele samenleving. Om goed zicht te krijgen op hoe
mensen met kanker deze situatie ervaren is de NFK samen met de medisch specialisten een online
peiling gestart waarmee ervaringen zijn opgehaald over de gevolgen van de coronacrisis voor
kankerpatiënten.
De voorlopige uitkomsten van deze peiling is gedeeld met het RIVM, de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit, die ze hebben besproken met het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het gros van de ondervraagden geeft aan dat ze geen coronavirus hebben, geen klachten
hebben en niet zijn getest. Meer dan de helft van de mensen die nu behandeld worden of nog
moeten starten, maakt zich wel (veel) zorgen om het virus te krijgen. “Ik heb een zeer beperkte
luchtinhoud en ben echt bang voor het coronavirus. De gedachte dat een IC-behandeling er
voor mij niet inzit, maakt dat ik slapeloze nachten heb”, aldus een patiënt.
Wilt u meer weten over de organisatie NFK; kijk op hun website www.nfk.nl/corona-en-kanker.

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.

Het schilderij heeft de titel: “Inzicht” en is gemaakt door Willy In ‘t Veld.
Met dit schilderij is zij lang bezig geweest en elk zeiltje heeft voor haar een verhaaltje, maar
daardoor groeide Willy met dit schilderij mee; zij kreeg veel inzichten zowel met hoe
te schilderen als geestelijk.

Boek op de plank: Alles lijkt zoals het was.

“Alles lijkt zoals het was” van Frits Spits is een ontroerende, nostalgische en liefdevolle ode
aan muziek, het leven en de liefde.
Na het overlijden van zijn vrouw Greetje krijgt muziek een andere rol voor Frits Spits. Had hij
altijd al oor voor de teksten en de taal in liedjes, nu begint hij ze meer en meer te koppelen
aan gebeurtenissen en herinneringen uit zijn leven. In zijn boek “Alles lijkt zoals het was”’
gaat hij een stap verder: hierin beschrijft hij het rouwproces na het verlies van zijn vrouw
aan de hand van twintig (vooral nieuwe) Nederlandstalige nummers: hoe de teksten daarvan
hem troost, houvast en inzicht boden. Zelf ziet hij het als een radioprogramma op papier: een
programma om de lezer mee te voeren in zijn gedachtewereld, maar die de lezer ook langs
de mooiste nieuwe Nederlandstalige muziek van nu” zal leiden. “Zie het als een muzikale
bedevaart. Een pelgrimage.” Het zijn de meest recente Nederlandstalige liedjes van o.a. Yentl
en De Boer, Diggy Dex, Spinvis en Anouk die Spits de weg wijzen naar die herinneringen.
Hij had het boek nooit willen schrijven. Toch is het er. Frits Spits is er blij mee, omdat zijn
boek de radiomaker houvast biedt. Hij legde hierin de herinneringen aan zijn overleden vrouw
vast aan de hand van liedjes die hem in het jaar na haar dood tot steun waren. „Het heeft mij
geholpen om me enigszins staande te houden in een tijd waarin alles leek zoals het was,
maar niets was zoals het leek.”
De radioluisteraar kent Frits Spits (1948) uit Laren als presentator van radioprogramma’s als
“De avondspits, “Tijd voor twee” en “De taalstaat”. Hij is ook de auteur van “De standaards
van Spits 1 en 2”, waarin hij liedjes beschrijft die voor hem een bijzondere betekenis hebben.
Het boek bevat ook 2 cd’s.

Levensboek
Al pratend en schrijvend het verhaal van je leven vertellen is tegelijkertijd het
ordenen van je leven en het je bewust worden van je huidige situatie. “Stichting
Ontmoeten” uit Heusden zette in 2012 het initiatief op om Levensboeken te maken.
Een project waarbij vrijwillige schrijvers vertellers helpen hun levensverhaal op papier
te zetten. Beiden hebben zich op vrijwillige basis aangemeld voor dit initiatief.
Samen kijken zij terug op gebeurtenissen die van betekenis waren in het leven van
de verteller. En langzamerhand ontstaan er lichtpuntjes, een rode draad, begrip,
optimisme, berusting ….. en wordt het ”MIJN” boek. Het boek wordt gelardeerd met
illustraties en (kleuren)foto’s.
Op 18 april werden de Levensboeken uitgereikt, persoonlijke verhalen vol emotie,
verdriet maar ook geluk. MIJN boek zeggen de vertellers met gepaste trots.
Een van de mensen die dit jaar een levensboek heeft geschreven is onze gast, de
heer Laurens Wijgers uit Vlijmen. Hij is zo trots als een pauw.

Vacatures Inloophuis TOON

Ben jij op zoek naar betekenisvol vrijwilligerswerk en wil je ondersteuning bieden aan mensen
die geraakt zijn door kanker? Of wil je achter de schermen een bijdrage leveren?
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.
Neem gerust contact op met Harry Nijenhuis (vervangend coördinator), via 0416 – 65 27 34
of info@thhw.nl.

Vacature vrijwilliger Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert activiteiten en evenementen voor verschillende
doelgroepen van Inloophuis TOON.
Ben jij een organisatietalent? En wil je meedenken over de invulling van ons
activiteitenprogramma? Dan horen we graag van je!

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.
Voordat je zelfstandig werkt, krijg je altijd een basiscursus en een gedegen inwerktijd.

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.

