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Beste belangstellende,
Het is inmiddels volop zomer en heerlijk weer
om buiten te kunnen zijn.
Ook bij inloophuis TOON genieten we van onze
prachtige tuin, waarin vandaag gedanst werd
tijdens de activiteit “bewegen en ontspannen
op muziek” en kort geleden de djembé
trommels enthousiast bespeeld werden.
Hopelijk kunnen we de komende tijd meer
activiteiten in de tuin plaats laten vinden.
De afgelopen maanden hebben we veel
activiteiten gehad in en voor ons huis,
waaronder de Liberty Run, met een prachtige
gift voor ons huis, de sportieve activiteit
georganiseerd door 2 stagiaires van Health City,
zij kwamen ons een mooi bedrag brengen als
gift en de loterij door de 3 studentes van
Universiteit Tilburg, waarvan de opbrengst ook
ten goede komt aan inloophuis TOON.
Op 31 mei hebben we een bijzonder sfeervolle
muziekmiddag gehad met muziekgroep
Tarabende. Vanwege de weersomstandigheden
werd het een huiskamerconcert, met heerlijke
door onze gastvrouwen zelfgebakken koekjes
en cakejes. Alle aanwezigen hebben genoten
van de mooie muziek en de fijne sfeer.
De leerlingen van de MET school hebben hard
gewerkt om voor ons een prachtig
sandwichbord te maken, waar we erg blij mee
zijn. Complimenten voor de leerlingen.
Leerlingen van de Walewyc hebben hun project
onder begeleiding van enkele leden van de
jongerenwerkgroep van Inloophuis TOON weer
op een bijzondere manier afgesloten. Elders in
deze nieuwsbrief vindt u het gedicht ,
geschreven door een van de jonge deelnemers
naar aanleiding van dit project.

De workshop Tai Chi in mei is enthousiast
ontvangen; in september is opnieuw een
workshop Tai Chi, waar u zich voor aan kunt
melden. We willen alle mensen die
bovenstaande activiteiten mede mogelijk
hebben gemaakt graag hartelijk danken voor
hun inzet en aanwezigheid.
De komende maanden zal het in ons huis iets
rustiger zijn qua activiteiten, omdat een aantal
van onze vrijwilligers ook gaat genieten van een
welverdiende vakantie. Wij wensen hen een
fijne tijd en u kunt in de agenda precies zien
wanneer de activiteiten wel en niet doorgaan.
Indien er nog extra activiteiten plaats vinden
kunt u informatie daarover op onze mooie
vernieuwde website vinden.
Inmiddels is onze groep vrijwilligers uitgebreid
met 9 nieuwe vrijwilligers, die onlangs de
basiscursus voor gastvrouwen en gastheren
hebben afgerond. U zult hen vast wel eens
tegen gaan komen tijdens de inloop of bij een
activiteit. Wij feliciteren hen met het behalen
van hun certificaat en wensen hen een fijne tijd
bij Inloophuis TOON.
Eind mei is naar alle bij ons bekende adressen
van gasten een tevredenheidsonderzoek
gestuurd. Een aantal gasten heeft deze
inmiddels ingevuld en teruggestuurd, mocht u
dat nog niet hebben gedaan dan zou het fijn
zijn als u dat alsnog doet, zodat wij zoveel
mogelijk informatie krijgen over hoe u als gast
ons huis ervaart en welke behoeften er bestaan
en wat wij eventueel kunnen verbeteren. Alvast
veel dank voor uw medewerking en later dit
jaar zullen we hiervan verslag doen.
Wij ontmoeten u graag weer de komende
periode en wensen u een hele fijne zomer.
Het team van Inloophuis TOON.
Openingstijden Zomerperiode
Tijdens de zomervakantie van 20
juli t/m 30 augustus is
Inloophuis TOON dagelijks
geopend!!!!
De openingstijden zijn in die
periode van 10.00-16.00 uur.

Wij hebben ons best gedaan zoveel mogelijk
activiteiten door te laten gaan.
Let goed op de data, een aantal activiteiten
gaat tijdens de vakantieperiode niet door.
Mocht er nog een extra activiteit komen in
de zomerperiode, naast die van 15 juli,
kunt u deze op onze vernieuwde website
vinden.
Het zomer activiteitenprogramma leest u op
pagina 4.
U blijft van harte welkom bij Inloophuis TOON
ook tijdens de zomervakantie!

de Universiteit in Tilburg actief geweest met
een loterij ten behoeve van ons inloophuis. Op
vrijdag 15 mei was de trekking en op maandag
18 mei konden de gewonnen prijzen in het
inloophuis opgehaald worden.
Wij zijn enorm blij met deze mooie opbrengst
en dit geweldige initiatief.

Opening Novomatic Waalwijk.

Ter gelegenheid van de opening van haar
nieuwe hoofkantoor in Waalwijk op 23 april j.l.
heeft de directie van de firma Novomatic ons
Inloophuis een bedrag van maar liefst € 2500
geschonken. De opening werd verricht door Niki
Lauda. Voorzitter Ria Peek heeft de cheque in
ontvangst mogen nemen. Wij danken firma
Novomatic voor deze bijzondere geste.
Liberty Run 2015.
De 8e editie van deze
hardloopwedstrijd voor recreanten
en wedstrijdlopers was weer een
groot succes. Dit fantastische
evenement heeft voor ons huis
maar liefst € 2500,-- opgebracht.
Inloophuis TOON bedankt de organisatie voor
dit fantastische initiatief.
Studenten organiseerden Loterij voor
Inloophuis TOON.
Tussen 14 april en 15 mei zijn 3 studenten van

Sandwichbord
Leerlingen van de MET-school hebben een
prachtig sandwichbord gemaakt voor inloophuis
TOON.
Wij zijn hier erg blij mee en bedanken de
leerlingen en de leerkrachten die hier aan
gewerkt hebben.

Muzikaal onthaal door “Tarabende”
Op zondag 31 mei hebben 40 mensen tijdens
de muziekmiddag in Inloophuis TOON genoten
van een huiskamerconcert door muziekgroep
Tarabende. Met een afwisseling van Klezmer en
Tango muziek, een kopje thee of koffie met

heerlijke vers gebakken cake en koekjes was
het voor alle aanwezigen een fijne middag.
Er was gelegenheid voor een rondleiding in het
inloophuis en om andere gasten en
gastvrouwen te ontmoeten. Wij danken
muziekgroep Tarabende heel hartelijk voor het
verzorgen van deze sfeervolle middag.

Succesvol sportevenement Health City
Op woensdag 10 juni heeft het Inloophuis
bezoek gehad van Jordi en Michelle, 2
studenten die stage lopen bij Health City en
daar het sportevenement in de Loonse en
Drunense duinen hebben georganiseerd op 30
mei.
Zij kwamen vertellen dat het evenement goed
en succesvol is verlopen. Zij hebben ons huis
een gift overhandigd van € 500,-, waar we heel
blij mee zijn!
Er waren 34 enthousiaste deelnemers, die
samen met de sponsoren dit mooie bedrag
hebben gedoneerd.
Wij bedanken iedereen voor de organisatie,
inzet en aanwezigheid.

Gedicht
Kanker, ook wel de gevreesde ziekte genoemd
Jammer genoeg is het woord ook als
scheldwoord beroemd.
Dat doet pijn als je familie en vrienden hebt die
aan deze ziekte lijden.
Beter is het dan ook om dat scheldwoord te
vermijden.
Mijn "drive" is om erover te praten en van te
leren,
Je in te zetten voor iets goeds door bijvoorbeeld
je haar te doneren.
Of als vrijwilliger helpen bij inloophuis Toon
Iets heel bijzonders of toch gewoon?
Je hulp aanbieden en anderen steunen
aan hen die het fijn vinden om op iemand te
leunen.
Gebruik dit woord niet te pas en te onpas
Je kunt er iemand vreselijk mee kwetsen, ook
in je klas.
door Kyra Snoeren, leerling van de
Walewyc, project 2015
Extra zomeractiviteit.
Op woensdag 15 juli gaan wij varen met onze
gasten. Deelnemers verzamelen om 10.30 uur
bij ons Inloophuis, waarna we gezamenlijk
vertrekken naar de ligplaats. U wordt onderweg
verwend met een kopje koffie en een picknick
Rond 16.00 uur zijn wij weer terug in Waalwijk.
De kosten voor deze activiteit bedragen € 5,00.
Natuurlijk is een en ander afhankelijk van de
weersomstandigheden.
U kunt zich hiervoor opgeven: telefonisch bij
ons inloophuis of per email.

Positoos failliet.
Helaas hebben wij moeten vernemen dat het
spaarsysteem Positoos ter zielen is. Wij danken
alle spaarders die de afgelopen jaren voor ons
inloophuis hebben gespaard.

Open atelier (tekenen/schilderen)
Maandag
van 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 13.00 tot 15.00 uur
Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur
Datum: 7 juli, in augustus niet
Djembé
De tweede dinsdag van de maand
van 16.00 tot 17.00 uur
Datum: niet in juli en augustus
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: niet in juli en augustus
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand van 13.30 tot
16.00 uur. Datum: niet in juli en augustus
We ontmoeten elkaar bij Inloophuis TOON om
13.15 uur.
Yoga
Donderdag in de even weken
van 10.00 tot 11.00 uur.
Datum: niet in juli en augustus
Gelieve van te voren aan te melden.
Bakje Troost
Op de vierde donderdag van de maand
Van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Datum: niet in juli, 27 augustus
Gelieve van te voren aan te melden
TOONTJE Dieper
Datum: start weer in oktober.
Zingen
Elke 4e maandag van de maand van 14.00 uur
tot 15.30 uur.
Datum: 24 augustus

Lotgenotencontact

Stomavereniging
Eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur
Datum: niet in juli en augustus, let op:
eenmalig op maandag 7 september

Reiki*
Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
Voetreflexmassage*
Dinsdagochtend in de oneven weken van 09.30
tot 11.30 uur. Datum: 14 juli, 11 augustus
Woensdag van 10.00 tot 13:00 uur
Ontspannende massage*
Vrijdag in even weken van 10.00 tot 13.00 uur
Datum: 10 en 24 juli; 7 en 21 augustus
Klankschalen*
Eerste donderdag van de maand van 13.00 tot
16.00 uur.
Datum: niet in juli en augustus
*Alleen op afspraak
Koken met gasten
Maandag 13 juli om 16.00 uur. U kunt zich
aanmelden tot maandag 13 juli 11.00 uur.
Heeft u zich aangemeld, maar wilt u toch
annuleren, laat ons dit uiterlijk de betreffende
dag vóór 11.00 uur weten.
In augustus en september wordt er niet
gekookt.
Als u zonder afmelding niet aanwezig bent,
zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten bij u
in rekening te brengen.

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.

