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Beste allemaal,  
 
Deze keer een bijzondere nieuwsbrief; de eerste nieuwsbrief met het nieuwe logo van  
TOON | Centrum voor leven met en na kanker. 
 
Sinds 2022 is Inloophuis TOON een Centrum voor leven met en na kanker. Alle inloophuizen in 
Nederland dragen deze nieuwe titel. Samen gaan we hiermee voor een betere herkenbaarheid 
en vindbaarheid voor mensen die geraakt zijn door kanker.  

Naast een nieuw logo, presenteren wij ook graag onze nieuwe website: www.inloophuistoon.nl. 
Neem eens een kijkje op onze website. Wij zijn nieuwsgierig naar jullie reacties en weet dat 
tips altijd van harte welkom zijn.  

TOON is klaar voor de toekomst en wij hopen dat iedereen die geraakt is door kanker zijn of 
haar weg weet te vinden naar TOON.  

Een warme 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. 

 
Je kunt vrijblijvend binnenlopen of een afspraak maken via telefoonnummer:  
0416 – 65 27 34. 
 
 
Terugblik Symposium “Laat kanker je nachtrust niet bederven” 
Vrijdag 30 september vond in Scholengemeenschap ‘de Overlaat’ het symposium “Laat kanker 
je nachtrust niet bederven” plaats. Na de opening door Wethouder Odabasi, presenteerde 
Nicolle Sommer, voorzitter van TOON, het nieuwe logo en de nieuwe website.  
 
Daarna was het de beurt aan slaaponderzoeker Rob de Ron. Volop informatie werd gedeeld 
over slapen en waken en hoe je de basis legt voor een gezonde nachtrust. Alle deelnemers 
ontvangen na afloop een E-book met een slaapcursus en slaapoefeningen.  
Wij wensen iedereen een goede nachtrust! 
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Website www.inloophuistoon.nl heeft een nieuwe frisse uitstraling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optreden Tarabende 
Zondag 2 oktober van 14.00 – 16.00 uur 
 
Tarabende bestaat uit muzikanten die helemaal weg  
zijn van wereldmuziek.  
 
Argentijnse tango, vrolijke  
klezmernummers, romantische ladinoliedjes of een  
opzwepend Balkannummer. Zij vinden het leuk om aan  
deze muziek hun eigen draai te geven. 
 
Op zondag 2 oktober treedt Tarabende op in Inloophuis TOON. Kom je ook? 
 
Meld je via e-mail info@thhw.nl of telefoon 0416 – 652734. Of loop gewoon gezellig binnen. 
 
 
Mannenavond:  maandag 3 oktober 19.00 – 20.30 uur 
De volgende mannenavond is aanstaande maandag 3 oktober. Deze keer staat het thema 
acceptatie centraal. Vind je het moeilijk dingen te accepteren zoals ze zijn? Is er misschien 
verzet tegen je omstandigheden, zou je willen dat het anders was? 
 
Door je te verzetten tegen wat er is, te vechten en te protesteren, houd je die omstandigheden 
juist in stand. Wanneer je je werkelijk ontspant en wat er is gewoon laat zijn wat het is, blijkt 
vanzelf en moeiteloos wat de volgende stap moet zijn. Acceptatie leidt tot een heilzame, juiste 
actie. 
 
Alle mannen zijn welkom.  
De avond begint om 19.00 uur en eindigt tegen 20.30 uur. 
Data voor de rest van dit jaar: 14 november en 19 december.   
 
Graag vooraf aanmelden via info@thhw.nl of via 0416 – 65 27 34. 
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Palliatief spreekuur:  woensdag 5 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Samen met Hospice Francinus de Wind organiseren we een spreekuur voor iedereen die te 
horen heeft gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. Tijdens het spreekuur heb je een 
afspraak met een palliatief verpleegkundige en ga je samen in gesprek over wat je bezighoudt, 
wat je wensen zijn en welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te 
vinden.  
  
Wil je je aanmelden voor het palliatief spreekuur?  
Stuur dan een mail naar spreekuur@hospicefdw.nl  
Wanneer wij je aanmelding hebben ontvangen,  
nemen wij contact op en nodigen je uit voor een gesprek.  
 
De eerstvolgende spreekuren zijn op  
donderdag 3 november en 8 december.  
 
 
Lezing: Heeft u het goed geregeld?  
Dinsdag 11 oktober van 19.00 – 21.00 uur 
 
Wettelijk erfrecht, schenkingen, (levens)testamenten.  
Wil jij weten welke zaken belangrijk zijn om goed te regelen? 
Kom dan op dinsdag 11 oktober naar de lezing: 
"Heeft u het goed geregeld?" 
 
Mr. Kolette Labout - de Jong is notaris bij Meewis Notarissen  
in Waalwijk en verzorgt deze lezing.  

Graag vóóraf aanmelden via e-mail info@thhw.nl  
of telefoonnummer 0416 – 652734. 
 

 

Lichtjes en gedichtjes bij TOON  
Woensdag 2 november van 18.30 – 21.00 uur   
 
Lichtjes en gedichtjes in en rond TOON 
 
Een avond van ontmoeting en verbinding, 
Een avond met echte lichtpuntjes voor warmte en sfeer, 
Een avond met mooie teksten en gedichten, 
Een avond om samen stil te staan bij verlies en  
herinneringen te koesteren. 

 
Ook als je iemand bent verloren, is TOON er voor jou! 
Je bent van harte welkom. 
 
Inloop tussen 18.30 -21.00 uur. 
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• Wil jij plezier en voldoening in je 
werk? 
 

• Wil je jezelf verder ontwikkelen? 
 

• Wil je werken in een leuk team? 
 

• En ben je op zoek naar 
vrijwilligerswerk? 

 
• Dan ben jij degene die wij zoeken. 

 

Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

INLOOPHUIS TOON 
TOON is dé ontmoetings-
plek in De Langstraat 
voor iedereen die geraakt 
is door kanker. Wij vullen 
een leemte als het gaat 
om aandacht voor de 
mens achter de patiënt. 
 
Wij bieden psychosociale 
ondersteuning. Wij 
helpen mensen zelf de 
regie op het leven mét 
kanker te hervatten en 
een nieuwe balans te 
vinden. Zo dragen wij bij 
aan het verbeteren van 
de kwaliteit van leven.  
 
 
VRIJWILLIGERS 
TOON is een vrijwilligers-
organisatie. Ruim 50 
vrijwilligers staan klaar 
voor onze gasten. Met 
persoonlijke aandacht, 
een luisterend oor en 
betrokkenheid.  
 
Gasten zijn welkom voor 
een gesprek, kunnen 
lotgenoten ontmoeten of 
deelnemen aan één van 
de vele activiteiten.  
 
 
CONTACTGEGEVENS 
TOON | Centrum voor 
leven met en na kanker 
Jan de Rooystraat 15 
5141 EN Waalwijk 
 
T: 0416 – 65 27 34 
E: info@thhw.nl  
W:www.inloophuistoon.nl 

Vacature:   Gastvrouw / gastheer  

Wat ga je doen? 
Als gastvrouw of gastheer ontvang je onze gasten. Jij zorgt voor een warm 
welkom. Je biedt een luisterend oor en gaat samen in gesprek. Jij kijkt wat 
een gast nodig heeft. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een persoonlijk 
gesprek, informatie of zoekt iemand ontspanning. Jij kijkt hoe je iemand 
kunt helpen en vertelt over de mogelijkheden van ons centrum. 
Verder beantwoord je de telefoon, helpt bij activiteiten en met (licht) 
huishoudelijke taken. 
 
 
Wie ben jij? 
Jij hebt een open houding, inlevingsvermogen en goede communicatieve 
vaardigheden. Je kunt goed luisteren en bent betrokken. Jij laat gasten 
voelen dat ze er niet alleen voor staan. Je bent zelfstandig, kunt goed 
samenwerken en wilt jezelf ontwikkelen. Jij bent minimaal één dagdeel per 
week inzetbaar.  
 
 
Wat levert het werk jou op? 
Je werkt in een fijn team en wordt blij van de vele sociale contacten.  
Er zijn vele gezellige, maar soms ook moeilijke momenten. Jouw aandacht, 
inzet en steun is goud waard. Je krijgt een gratis basistraining en 
aanvullende scholingen, zodat je deskundig en vol vertrouwen aan de slag 
gaat.  
 
 
Past deze vrijwilligersbaan bij jou?  
Kom dan nu in actie. Stuur een mail naar info@thhw.nl t.a.v. Tanja Pijpers. 
Als coördinator van TOON kijk ik ernaar uit kennis met je te maken.  
 

Centrum voor leven  
met en na kanker  

Wij zijn op zoek naar nieuwe gastvrouwen  
en gastheren 
 
Zoveel plannen en zoveel ontwikkelingen.  
Daarom breiden wij graag ons team uit met nieuwe  
gastvrouwen en gastheren.  
 
Heb jij een paar uurtjes per week tijd, wil je jezelf  
ontwikkelen en wil je betekenisvol vrijwilligerswerk doen?  
 
Kom dan nu in actie en neem snel contact op  
met onze coördinator Tanja Pijpers via info@thhw.nl  
of 0416 – 65 27 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectgroep TYM  
 
Projectgroep tym zingt en speelt op 7 en 8 oktober 
“Komt goed”, gebaseerd op The Young Messiah. 
 
Je bent van harte welkom om deze optredens bij te wonen. 
 
Datum: 7 en 8 oktober 
Tijd:  20.15 uur 
Locatie: Kerk aan de Haven in Waalwijk 
Kaarten: de entree is €9,50. 
 
De opbrengst gaat naar Inloophuis TOON. 
 
Wil je kaarten bestellen of meer informatie? 
Mail dan naar: tymww2020@gmail.com 
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In gesprek met …………….  
Bij TOON zijn vele vrijwilligers actief en werken we met veel mensen en organisaties samen. 
Graag geven we jullie een kijkje achter de schermen. Henk Poelakker, één van onze trouwe en 
enthousiaste gasten, gaat met diverse mensen die betrokken zijn bij ons centrum in gesprek.  
 
Wil je meer weten over TOON of heb je interesse in vrijwilligerswerk? 
Neem dan contact met ons op en vraag naar onze coördinator Tanja Pijpers.  
 
 
In gesprek met …….. Marineke Wensink 
 
Wie? 
Marineke Wensink (1970) maakt sinds december van het vorige jaar deel uit van de PR-
commissie & Fondsenwerving. Deze club draagt zorg voor de werving van sponsoren en 
donateurs maar ook voor het uitvoeren van het PR-beleid.  
 

Ze woont sinds 2008 in Drunen, is getrouwd en moeder van 
drie kinderen (15, 19 en 21 jaar). De oudste twee zijn 
topsporters geweest (helaas door COVID en een knieblessure 
sinds dit seizoen niet meer) en moesten her en der door 
Nederland naar wedstrijden gebracht worden. Een baan van 
negen tot vijf paste in dat plaatje niet zo goed. Zie daar de 
reden waarom onze hoofdpersoon een eigen bedrijf runt: 
communicatiebureau voor sportactiviteiten en/of 
sportprojecten. Zij werkt o.a. voor Jeugdfonds Sport Brabant, 
Human4Active en het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.  

 
Bewegen is voor jong en oud enorm belangrijk maar helaas is dat niet voor alle kinderen een 
vanzelfsprekendheid. Gezinnen met een krappe beurs kunnen via het Jeugdfonds Sport 
Brabant geholpen worden zodat zij toch kunnen sporten. Marineke verzorgt alle communicatie 
rondom het Jeugdfonds. Zij kan partijen bij elkaar brengen, weet waar potjes met extra geld 
staan en weet ook hoe deze open gedraaid worden. Dat betekent dat zij goed is in het leggen 
van contacten, schrijven van persberichten, websites maken enz. Scholen, ziekenhuizen, 
Maatschappelijk werk, Thuiszorg en vele andere organisaties kunnen een melding doen als 
intermediair. Bijvoorbeeld: Johan uit gezin X. wil graag voetballen maar zijn ouders hebben het 
geld niet voor kleding, schoenen en lidmaatschap. Bijna geruisloos worden partijen bij elkaar 
gebracht zodat Johan uiteindelijk toch lid kan worden en ieder weekend een balletje kan 
trappen. 
 
Wat? 
Door meerdere omstandigheden hoeft ze niet meer zo vaak met de kinderen het land door te 
crossen, o.a. omdat de boys inmiddels zelf kunnen rijden. Daardoor kwam er tijd en ruimte vrij 
in de agenda en haar oog viel op Inloophuis TOON. Gastvrouw leek haar boeiend 
vrijwilligerswerk maar toen onze coördinator Tanja hoorde wat Marineke in haar dagelijks werk 
doet, kwam er al snel de vraag: zou je voor ons op het gebied van promotie, 
naamsbekendheid, website-ontwikkeling iets willen betekenen? Het nieuwe logo 
(gepresenteerd tijdens het symposium over slaapstoornissen) is mede door Marineke 
ontwikkeld. Daar zijn we als Inloophuis natuurlijk blij mee. “Het is de bedoeling dat we 
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langzaam maar zeker andere wegen gaan inslaan. Meer gestructureerd werken, profilering 
naar de jeugd, contacten aanhalen met donateurs en bedrijven, scholen betrokken houden. 
Onze commissie zal daarin vooral adviserend zijn. Ik zet mijn schouders hier graag onder.” 
 
Waarom? 
“Dit vrijwilligerswerk voelt als zeer nuttig. Dat velen nog altijd denken dat een inloophuis 
vergelijkbaar is met een Hospice wil ik graag de wereld uit helpen. Nadenken over de 
toekomst, dat vind ik een aantrekkelijke gedachte. Weten we bijvoorbeeld wat onze gasten 
graag willen? Zodra je dat weet, kun je als TOON proberen daarop in te spelen“. 
 
Waar? 
Op de vraag waar zou je nog eens naar toe willen, volgt: “Zimbabwe. Als pas getrouwd stel, 
hebben we vier jaar in dat Afrikaanse land gewoond. Manlief was daar tropenarts en ook ik 
mocht en kon daar mijn steentje bijdragen. Eén van de uitdagingen daar was de bestrijding 
van Aids door goede voorlichting te geven. Met geld dat we in Nederland hebben ingezameld, 
konden we daar veel betekenen. Wonen in zo’n land vergt flexibiliteit en is iedere dag weer 
een verrassing. Uitdagingen ben ik altijd graag aangegaan. Zo heb ik begin september voor de 
derde keer ‘De 80 van de Langstraat gelopen’. Een geweldig evenement. Of ik verder nog 
hobby’s heb? Hockey is al mijn hele leven mijn favoriete sport.” 
 
 
 
 
 
 
TOON | Centrum voor leven met en na kanker 
Jan de Rooystraat 15 
5141 EN Waalwijk 
 
Telefoon: 0416 – 65 27 34 
Email:  info@thhw.nl 
 
Rekeningnummer: NL50 RABO 0155 8816 47 
 
 
Meer informatie 
Neem een kijkje op onze website:  www.inloophuistoon.nl 
Of volg ons op facebook. 
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Activiteiten oktober 2022 

Je bent van harte welkom om binnen te lopen op: 
• Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
• Maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 

Wil je een afspraak maken? Bel tijdens deze openingstijden naar 0416 – 65 27 34. 

Datum Tijdstip Activiteit  

In overleg In overleg Afspraak Care for Cancer Vooraf aanmelden 

Zondag 2 okt. 14.00 – 16.00 uur  Optreden Tarabende  

Maandag 3 okt. 10.00 – 12.00 uur Klankschalen Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Handwerken Vooraf aanmelden 

 19.00 – 20.30 uur Mannenavond Vooraf aanmelden 

Dinsdag 4 okt. 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 5 okt. 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 12.00 uur Palliatief spreekuur Op afspraak 

Donderdag 6 okt. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Vrijdag 7 okt. 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

Maandag 10 okt. 10.00 – 11.30 uur Bewegen en ontspannen op 
muziek Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 11 okt. 19.00 – 21.00 uur Lezing: “Heeft u het goed 
geregeld” Vooraf aanmelden 

Woensdag 12 okt. 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

 15.30 – 16.30 uur Djembé Vooraf aanmelden 

Donderdag 13 okt.  9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Vrijdag 14 okt.  10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 



Nieuwsbrief 
Oktober 2022 

 

    
Inloophuis TOON Waalwijk ● Jan de Rooystraat 15 ● 5141 EN Waalwijk 

0416 – 65 27 34 ● info@thhw.nl ● www.inloophuistoon.nl 
Rekeningnummer: NL50 RABO 0155 8816 47 

 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

Maandag 17 okt.  13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 18 okt.  10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 19 okt.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

Donderdag 20 okt. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Vrijdag 21 okt. 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

Maandag 24 okt. 10.00 – 12.00 uur Reiki Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 26 okt.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 27 okt. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Vrijdag 28 okt. 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

Maandag 31 okt. 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 1 nov. 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 2 nov.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 14.00 – 15.30 uur Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker Vooraf aanmelden 

 18.30 – 21.00 uur Lichtjes en gedichtjes bij TOON Inloop 

Donderdag 3 nov. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 12.00 uur Palliatief spreekuur Op afspraak 

Vrijdag 4 nov. 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

 


