2017
Beste mensen,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november.
Inmiddels is het al weer herfst en na de
heerlijke zonnige dagen in oktober, wordt het
nu toch echt eerder donker en kouder en steken
we de kaarsjes binnen aan en maken het daar
gezellig.
Daar zijn wij als Inloophuis zeker druk mee
bezig; om te zorgen dat wij u straks ook weer
gastvrij en in een fijne omgeving kunnen
ontmoeten, zijn we met vereende krachten druk
bezig in ons nieuwe inloophuis.
Om alles goed te laten verlopen zijn we daarom
in verband met onze verhuizing in de week van
27 november tot en met 1 december gesloten.
Vanaf maandag 4 december heten we u weer
van harte welkom op ons nieuwe adres:
Jan de Rooystraat 15, 5141 EN Waalwijk

voor ons te lopen. U kunt zich per mail of in het
inloophuis op de inschrijflijst aanmelden. De
prijs van een pak bedraagt € 10,--.
Wij kijken er naar uit met zoveel mogelijk
TOON kerstmannen en -vrouwen deze gezellige
wandeltocht te maken en samen Waalwijk weer
rood te kleuren.
Wij ontmoeten u graag nog een paar weken aan
de Grotestraat 316 en met ingang van de
volgende maand aan de Jan de Rooystraat 15.
Team Inloophuis TOON

De officiële opening zal later plaatsvinden, de
informatie daarover komt in een volgende
nieuwsbrief. Vanaf 4 december kunt u van
maandag tot en met vrijdag elke dag weer bij
ons binnenlopen van 09.00 uur tot 17.00 uur en
starten de reguliere activiteiten ook weer.
In december gaan we ook weer samen lichtjes
maken in het Inloophuis en wel op
woensdagmiddag 13 december tussen
13.30 uur en 15.00 uur. Deze activiteit is
bedoeld voor jong én oud.
Voel jij je ook wel eens verdrietig en zoek je
een lichtpuntje? Kom dan samen met wie jij wilt
een lichtje maken. Je kunt het voor jezelf
maken maar ook voor iemand anders.
Wij zorgen voor materiaal, maar je kunt ook
zelf iets mee nemen wat je graag wilt
gebruiken. Wil je graag mee doen meld je dan
aan via het Inloophuis.
Als afsluiter van het jaar vindt dit jaar wederom
de Santa Run plaats, op zondag 17 december.
Dit jaar worden daarmee 6 goede doelen
gesteund, waaronder Inloophuis TOON. Wij
nodigen u dan ook van harte uit om mét en

Kinderactiviteit oktober: Dromenvanger
4 oktober hebben we een gezellige middag
gehad met het maken van de dromenvangers.
We zijn begonnen met het voorlezen van het
verhaal ‘Daar wonen 1000 dromenmakertjes’
van Liesbeth Coppens & Anne-Marie Somers.
Hoe fijn zou het zijn als ‘dromenmakertjes’ er
voor kunnen zorgen dat onze dromen leuker
worden. Maar wat als dat een keer niet lukt?
Daar hebben wij deze prachtige dromenvangers
voor gemaakt.

Er is hard gewerkt en we hebben gepraat over
mooie dromen, dromen waarin je iemand mist
en wensdromen. Er is zelfs een toverspreuk met
een echte toverstaf aan te pas gekomen. Nu
maar hopen dat alle mooie dromen uit mogen
komen!

Als u lid bent van de vriendenloterij betaalt u
elke maand € 13,50 per lot. Van uw lot gaat de
helft direct naar een goed doel.
Bij de VriendenLoterij heeft u de mogelijkheid
om zelf te kiezen voor welk goed doel u
meespeelt. Misschien speelt u al langer mee en
weet u niet aan welk doel uw bijdrage wordt
gedoneerd. Om te weten voor welk doel u
meespeelt kunt u hierover telefonisch contact
opnemen met de Vriendenloterij
telefoonnummer 0900-3001400 (normaal
tarief).
Als dat niet Inloophuis TOON Waalwijk is,
stellen wij het erg op prijs als u zou willen
aangeven dat ons Inloophuis het goede doel
moet zijn. Uw bijdrage voor ons huis bedraagt
dan € 78,- per jaar, waar wij enorm blij mee
zullen zijn.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op
met ons Inloophuis en vraag naar Rini Pulles.

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
(ontdekken van creativiteit)
Maandag
van 14.00 tot 16.00 uur
(tekenen/schilderen)
Woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Knutsel- en handwerkmiddag
De 1e dinsdag van de maand
Van: 13.30- 15.30
Datum: 7 november
Djembé
De tweede woensdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur:
Datum: 8 november
Bewegen en ontspannen op muziek
In de oneven weken op maandag
om 09.45 uur
Datum: 6 en 20 november
Wandelen
Laatste dinsdag van de maand.
Datum: 28 november (onder voorbehoud)
We ontmoeten elkaar bij Inloophuis TOON
om 13.30 uur.
Yoga
Vrijdag in de oneven weken
Van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 11.00 uur
tot 12.00 uur
Datum: 10 en 24 november
Gelieve van te voren aan te melden
Bakje Troost *
Graag hiervoor een afspraak maken bij ons
Inloophuis.

Reiki*
Dinsdag om 13.00 uur.
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
Voetreflexmassage*
Dinsdagochtend in de even weken:
14, november van 09.30 tot 12.30 uur.
28 november niet.
Woensdag 1, 8, 15, en 22 november van 9.30
tot 12.30 uur. 29 november niet.
Ontspannende massage*
Op vrijdag 3 en 17 november van 10.15 -13.15
uur.
Klankschalen*
Datum: 2 november van 13.00 tot 16.00 uur.
*Alleen op afspraak

Koken met gasten.
Maandag 13 november om 16.30 uur. Kosten
deelname € 10,- per persoon. U kunt zich tot
uiterlijk 10 november 16.00 uur aanmelden.
Heeft u zich aangemeld,
maar wilt u toch annuleren
laat ons dit uiterlijk maandag
13 november 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.

