Stomavereniging, die bijeenkwam in Inloophuis
TOON. Hij droeg ons huis een warm
hart toe.

JULI/AUGUSTUS 2017
Beste belangstellende,
We hebben al heerlijk kunnen genieten van
zomerse weken in de afgelopen periode en
hopelijk blijft dat nog even zo.
Er hebben veel mooie evenementen
plaatsgevonden in de afgelopen maanden, zoals
de Liberty Run en de Samenloop voor Hoop in
Baarle Nassau in mei, met een prachtige
opbrengst voor ons huis. Tarabende heeft weer
een sfeervol huisconcert verzorgd, er zijn
alweer gasten op zeiltocht geweest met
WUWEI, we waren aanwezig bij Puur Langstraat
en heel recent nog bij het wandelfestival bij de
Durea wandeltocht ten behoeve van Pink
Ribbon. Mooie evenementen met veel mooie
ontmoetingen.
In de komende periode kunnen onze gasten
elkaar en ook ons ontmoeten, bij de inloop of
tijdens de activiteiten.
Tijdens de schoolvakantie van 17 juli tot en met
25 augustus hebben wij zomer openingstijden:
wij zijn dan elke dag geopend van 10.00
uur tot 14.00 uur. Zie de agenda voor de
aangepaste tijden van de activiteiten.
Wij zijn enorm blij met het feit dat de
organisatie van de 80 van de Langstraat ons als
goed doel heeft gekozen voor dit jaar. Zie
elders in deze nieuwsbrief voor meer
informatie.
Bijzonder vinden wij het dat wethouder Ronald
Bakker een tocht van 900 kilometer gaat lopen
naar Santiago de Compostela en Finisterre. Dit
doet hij ter nagedachtenis aan zijn goede
vriend André van Westerop, die helaas in
januari van dit jaar is overleden. André was
gast bij TOON en samen met Bep Verhoeven
begeleider van de lotgenotengroep van de

De heer Bakker loopt de tocht van 900
kilometer daarom voor Inloophuis TOON en
hoopt sponsoren te vinden die hem, en
daarmee het inloophuis, zullen steunen.
Bij terugkomst gaat hij ook nog de 80 lopen,
met speciaal startnummer 1000.
Wij gaan starten met de samenwerking met
Stichting Vipe, zie elders deze nieuwsbrief.
En als laatste willen we u graag informeren over
het feit dat Inloophuis TOON een nieuw
onderkomen heeft gevonden. Daar zijn we heel
blij mee en we houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen. De verhuizing zal als het goed
is medio november plaatsvinden.
De verhuiscommissie is druk bezig met alle
voorbereidingen.
Er is nog veel hulp nodig: zowel in handige
handen, financieel, als in natura. Er zullen
telefoonlijnen en computerkabels gelegd
moeten worden. Er zijn nieuwe gordijnen nodig,
meubels, vloerbedekking, tuininrichting en
tuinaanleg enz. Alle hulp is welkom.
Wij wensen u een fijne zomer en voorlopig
ontmoeten wij u nog graag in het Inloophuis in
de Grotestraat.
Team Inloophuis TOON

Openingstijden
Tijdens de schoolvakantie van maandag
17 juli tot en met vrijdag 25 augustus zijn
wij geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Liberty Run 2017.
De 10e en eveneens laatste editie van deze
hardloopwedstrijd voor recreanten en
wedstrijdlopers was weer een groot succes. Dit
fantastische evenement, dat plaats vond op
5 mei, heeft voor ons huis maar liefst € 1.500,opgebracht. Inloophuis TOON bedankt de
organisatie voor dit fantastische initiatief.

aanwezigen waren zeer enthousiast.
Wij bedanken alle muzikanten van Tarabende
van harte voor hun optreden voor onze gasten.

Samenloop voor Hoop
Op 13 en 14 mei vond in Baarle Nassau de
SamenLoop voor Hoop plaats.
Wij zijn bijzonder blij en dankbaar dat wij als
goede doel zijn gekozen door de organisatie.
Iedereen heeft zich enorm ingespannen om dit
evenement tot een succes te maken.
De eregasten hebben genoten van een mooi
programma, er is veel gedeeld, gelukkig was er
weinig regen en veel zon. Er is een fantastische
opbrengst bij elkaar gebracht voor het KWF,
namelijk €40.958,88!!
Daarvan is 10% voor inloophuis TOON! Dit
betekent dat wij het prachtige bedrag van ruim
€ 4000,00 in ontvangst mogen nemen.
Het was een zeer sfeervol en hartverwarmend
evenement met mooie ontmoetingen en
activiteiten en voor ieder die aanwezig was
bijzonder om te ervaren.
Wij danken de organisatie van de Samenloop en
alle vrijwilligers en lopers die hun bijdrage
hebben geleverd aan dit evenement heel
hartelijk voor hun inspanningen.

Muziek in het Inloophuis
Zondag 21 mei hebben de gasten van
Inloophuis TOON genoten van een bijzonder
sfeervol optreden van muziekgroep Tarabende.
Het was een afwisselend repertoire en de

Durea wandeltocht voor Pink Ribbon
Zaterdag 24 juni vond de 10e Durea
wandeltocht voor Pink Ribbon plaats.
Een enorme hoeveelheid deelnemers, veelal in
het roze, legde een afstand van 15 of 25
kilometer af.
Bij het Lido in Waalwijk was een
informatiemarkt, waar onder andere Inloophuis
TOON aanwezig was, samen met collega
inloophuis Vicky Brown uit Den Bosch.
Het was een mooie wandeling voor het goede
doel, maar vooral een dag met bijzondere
ontmoetingen, verhalen, herinneringen en hoop
voor de toekomst.
De 80 van de Langstraat 9 en 10
september.
Wij zijn blij en verrast dat de
organisatie van de 80 van de
Langstraat Inloophuis TOON als goed
doel van 2017 heeft gekozen.
Het Inloophuis is voor haar bestaan volledig
afhankelijk van donaties en giften en ontvangt
geen enkele structurele subsidie
Deelnemers aan de 80 van de Langstraat
kunnen op verschillende manieren het
inloophuis steunen:
- Door middel van het bieden op bijzondere
startnummers.
- Door zich te laten sponsoren door hun
omgeving of bedrijven.
- Uiteraard kan er ook rechtstreeks een bijdrage
gestort worden. Met uw financiële steun helpt u
TOON te helpen!

Deelnemers die het huis niet kennen zijn van
harte uitgenodigd een keer een kijkje te komen
nemen, zodat zij weten waar ze voor lopen.
Omdat we aan het einde van het jaar de
huidige locatie aan de Grotestraat gaan verlaten
en gaan verhuizen naar de Jan de Rooystraat
15, is een financiële steun meer dan welkom.
Ook op de nieuwe locatie willen wij onze gasten
kunnen bieden wat zij bij ons gewend zijn:
warme aandacht voor iedereen die met
kanker te maken heeft.
Inloophuis TOON wenst de organisatie van de
80 en alle deelnemers een fantastisch
wandelfeest toe.
Inzameling gebruikte pruiken
Inloophuis TOON gaat, net als een aantal
andere Brabantse inloophuizen, samen werken
met de Stichting VIPE. Deze stichting verzamelt
gebruikte pruiken en geeft deze vervolgens, na
ze te hebben gereinigd en gemodelleerd, gratis
weg aan mensen die een pruik nodig hebben.
De pruiken kunnen worden ingeleverd bij de
inloophuizen en mensen die een pruik nodig
hebben kunnen dit hier aangeven. VIPE komt
vervolgens naar het inloophuis om de pruik te
laten passen en/of te overhandigen.
Heb je interesse neem dan een folder mee uit
het inloophuis of kijk op www.vipepruiken.nl

Uit onze bibliotheek:
“Klein geluk voor de mantelzorger”
Tijdens de afgelopen Algemene
Ledenvergadering van Ipso hebben we het
boekje `Klein geluk voor de mantelzorger`
ontvangen. Het is een inspirerend boekje dat
(overbelaste) mantelzorgers helpt om stap voor
stap klein geluk terug in hun leven te brengen.
Geïnteresseerde mantelzorgers kunnen dit
boekje bij ons lenen.
Voor de golfers onder ons.
Wij vragen uw aandacht voor de golfwedstrijd
die door de wedstrijdcommissie van Golfclub
Efteling wordt georganiseerd ten behoeve van
ons Inloophuis. Steun ons en schrijf u in.

Clubkas Campagne Rabobank 2017.
Rabobank de Langstraat organiseert dit jaar
weer de Clubkas Campagne. Ook Inloophuis
TOON neemt deel aan deze Campagne. De
stemperiode voor leden van de Rabobank start
op 3 oktober en loopt tot en met 17 oktober
2017. Nadere informatie vindt u in de
nieuwsbrief van september.
Website, Facebook en Twitter
Nog 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.

Open atelier (tekenen/schilderen)
Maandag
van 10.30 tot 12.30 uur
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 11.30 tot 13.30 uur
Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 4 juli. Niet in augustus.
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: Niet in juli en augustus
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 3 juli en 28 augustus
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: Niet in juli, wel op 29 augustus
We ontmoeten elkaar bij Inloophuis TOON om
13.30 uur.
Yoga
Donderdag in de even weken
Van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 11.00 uur
tot 12.00 uur
Datum: Niet in juli en augustus .
Gelieve van te voren aan te melden
Bakje Troost
4e donderdag van de maand.
Datum: Niet in juli en augustus
Van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Gelieve van te voren aan te melden
Zingen
In de oneven weken op dinsdag van 10.30 uur
tot 11.30 uur.
Datum: Niet in juli, augustus en september.
Reiki*
Dinsdag om 13.00 uur. Niet op 29-8
Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
Van 20-7 tot 24-8 donderdag van 10.30 tot
12.30 uur.

Voetreflexmassage*
Dinsdagochtend 11 juli van 09.30 tot 12.30
uur. 25 juli, 8 en 22 augustus van 10.15-12.30
uur.
Woensdag 12 juli van 09.30 tot 12.30 uur
19, 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus van
10.00-13.00 uur
Ontspannende massage*
In de even weken op vrijdag 14 juli en 25
augustus van 10.00 tot 13.00 uur
Op vrijdag 28 juli en vrijdag 11 augustus van
10.15 -13.15 uur.
Klankschalen*
6 juli en van 13.00 tot 16.00 uur. Niet in
augustus.
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 10 juli om 16.30 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich
aanmelden tot vrijdag 7 juli
16.00 uur.
Heeft u zich aangemeld,
maar wilt u toch annuleren,
laat ons dit uiterlijk maandag
10 juli vóór 10.00 uur
weten.
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.

