APRIL 2021
Beste allemaal,
Deze week hebben wij onze eerste gasten weer kunnen ontvangen in het inloophuis. Het
voelt goed elkaar weer echt te ontmoeten. Voel je welkom om een afspraak te maken met
één van onze gastvrouwen of gastheren of schrijf je in voor een ontspannende behandeling.
Wij wensen iedereen hele fijne paasdagen!
Hartelijke groet,
Team Inloophuis TOON

Openingstijden

Inloophuis TOON is geopend op:
 Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
 Maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.
In verband met de coronamaatregelen vragen wij iedereen een afspraak te maken als je
Inloophuis TOON wilt bezoeken. Bel voor het maken van een afspraak tijdens onze
openingstijden naar: 0416 – 65 27 34.
Op dit moment zijn alleen individuele activiteiten mogelijk. Groepsactiviteiten worden nog
niet aangeboden.

Op zoek naar jou
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk en wil je werken in een fijn team?
Zoek je waardevolle contacten en wil je echt iets betekenen voor je medemens?
Inloophuis TOON is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Onze vrijwilligers werken in
verschillende functies. Afhankelijk van jou interesse en mogelijkheden kijken we wat bij jou
past.
Op dit moment zoeken wij:
 Gastvrouwen en gastheren die onze gasten willen ontvangen.
 Leden voor onze evenementencommissie of sponsorcommissie.
 Beheerder / ondersteuning voor social media.
 Schoonmaakhulp.
Heb jij interesse in één van deze functies of kan je op een andere manier iets voor het
inloophuis betekenen?
Stuur een mailtje via info@thhw.nl naar Tanja Pijpers, coördinator van Inloophuis TOON.
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Samenloop voor Hoop in Loon op Zand zoekt hulp
Inloophuis TOON is altijd op zoek naar verbinding met vrijwilligers, bedrijven, organisaties en
(lokale) initiatieven. Graag vragen wij in deze nieuwsbrief jullie aandacht voor de KWF
Samenloop voor Hoop in Loon op Zand.
Wat is de KWF Samenloop voor Hoop?
De KWF Samenloop voor Hoop is een 24-uur durend evenement waar geld wordt ingezameld
voor KWF en plaatselijke en lokale initiatieven. Tijdens de Samenloop staat een
wandelestafette centraal. Daarnaast worden verschillende activiteiten voor deelnemers en
bezoekers georganiseerd. Denk hierbij aan een aparte kinderloop, een braderie, een aantal
ceremonies, lezingen, amusement en een speciaal programma voor lotgenoten.
Inloophuis TOON en de KWF Samenloop voor Hoop
Inloophuis TOON zet zich in voor iedereen die geraakt is door kanker. Wij zijn blij één van de
lokale initiatieven te zijn, die financieel ondersteund worden door de KWF Samenloop voor
Hoop in Loon op Zand. Samen met de organisatie van de Samenloop voor Hoop organiseren
wij een mooi programma voor lotgenoten.
Waar en wanneer wordt de Samenloop georganiseerd?
De KWF Samenloop voor Hoop wordt georganiseerd in het Pinksterweekend op 5 en 6 juni
2022. De locatie is de Kasteelweide en het Witte Kasteel in Loon op Zand. Het thema is
“Leven met en na kanker”. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten!
Wordt ambassadeur voor de Samenloop voor Hoop
De organisatie van de Samenloop voor Hoop is veel werk. Wordt ambassadeur voor de
Samenloop voor Hoop en vraag bij je gezin, familie, vrienden, buren en collega’s aandacht
voor dit mooie evenement. Maak de Samenloop bekend, vraag mensen of ze vrijwilliger willen
worden, zodat we samen een prachtige Samenloop kunnen realiseren.
Help jij mee?
Meld je aan als vrijwilliger. In mei 2021 starten verschillende commissies met de
voorbereidingen, hiervoor is de organisatie op zoek naar vrijwilligers.
Ben jij gemotiveerd, creatief en wil je graag je steentje bijdragen? Meld je dan nu aan. Geef
je naam en emailadres door aan Inloophuis TOON via info@thhw.nl.
Via de organisatie van de Samenloop voor Hoop ontvang je daarna een uitnodiging voor een
informatieavond, welke snel plaatsvindt wanneer de Corona versoepelingen dit mogelijk
maken. Een definitief besluit om als vrijwilliger aan de slag te gaan, hoef je pas daarna te
nemen.
Namens de organisatie van de Samenloop voor Hoop alvast bedankt voor jullie hulp!
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Activiteiten april 2021
Een afspraak met één van onze gastvrouwen of gastheren is mogelijk op:
 Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
 Maandagmidag van 13.30 – 15.30 uur
Bel voor het maken van een afspraak tijdens deze openingstijden naar 0416 – 65 27 34.

Datum

Tijdstip

Activiteit

Donderdag 1 april

10.00 – 12.00 uur Klankschalen

Op afspraak

Voormiddag

Op afspraak

Bewegen in de buitenlucht

Maandag 5 april

Gesloten

Dinsdag 6 april

10.00 – 12.00 uur Voetmassages

Op afspraak

Woensdag 7 april

10.00 – 12.00 uur Klankschalen

Op afspraak

Donderdag 8 april

Voormiddag

Op afspraak

Maandag 12 april

10.00 – 11.30 uur Reiki

Dinsdag 13 april

10.00 – 11.00 uur

Spreekuur oncologische
voetzorg

Op afspraak

Donderdag 14 april

Voormiddag

Bewegen in de buitenlucht

Op afspraak

Vrijdag 16 april

10.00 – 12.00 uur Ontspannende massages

Op afspraak

Maandag 19 april

10.00 – 11.30 uur Reiki

Op afspraak

13.30 – 14.30 uur

Bewegen in de buitenlucht

Spreekuur oncologische
voetzorg

Op afspraak

Op afspraak

Dinsdag 20 april

10.00 – 12.00 uur Voetmassages

Op afspraak

Donderdag 22 april

Voormiddag

Op afspraak

Maandag 26 april

10.00 – 11.30 uur Reiki

Dinsdag 27 april

Gesloten

Donderdag 29 april

Bewegen in de buitenlucht

Op afspraak

13.30 uur

Wandelen

Op afspraak

Voormiddag

Bewegen in de buitenlucht

Op afspraak
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Inloophuis TOON Waalwijk
Jan de Rooystraat 15
5141 EN Waalwijk
Telefoon:
Email:

0416 – 65 27 34
info@thhw.nl

Rekeningnummer: NL50 RABO 0155 8816 47

Meer informatie
Neem een kijkje op onze website:
Of volg ons op facebook en Twitter.

www.inloophuistoon.nl
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