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JULI-AUGUSTUS 2022  
 
Beste allemaal,  
 
Voor je ligt de zomer nieuwsbrief van Inloophuis TOON.  

Ook de komende maanden weer volop activiteiten waarbij  
wij je hopen te ontmoeten. 

 
Kom gerust eens binnenlopen. Je bent van harte welkom! 
 

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. 

 

Je kunt vrijblijvend binnenlopen of een afspraak maken via telefoonnummer:  
0416 – 65 27 34. 

 
Ook onze vrijwilligers gaan natuurlijk genieten van een welverdiende vakantie. Hierdoor 
moeten we misschien onze openingstijden / activiteiten soms aanpassen. Volg ons op facebook 

of website voor de laatste berichten. 
  

 

Met spoed gezocht:  
gastvrouw of gastheer voor de maandagochtend  
 

Met spoed zijn we op zoek naar een gastvrouw of  
gastheer voor de maandagochtend. 
 

Heb jij een paar uurtjes per week tijd 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. 
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Palliatief spreekuur:  woensdag 6 juli 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.  
 

 

 
Zomer activiteiten voor kinderen en hun ouders/verzorgers 
Nog een paar weken school en dan is het heerlijk zomervakantie. Maar vakantie, spelen en tijd 

voor elkaar zijn niet altijd vanzelfsprekend als je te maken hebt met kanker. Daarom is 
inloophuis TOON er ook voor jou! Deze zomer organiseren we 3 leuke activiteiten voor jou, 
samen met bijvoorbeeld mama, papa, oma of opa. Kom je ook? 

 
Want: 

Wil jij wel eens weten wie TOON is? 
Vraag jij je weleens af waar mama, papa, oma of opa heen gaan als ze naar TOON gaan? 
Ben je benieuwd hoe Inloophuis TOON er van binnen uitziet? 

Wil je plezier maken met kinderen die ook met kanker te maken hebben? 
Doe dan gezellig mee! 

 
Op maandag 25 juli en maandag 1 augustus gaan we samen jeu de boules spelen.  
We verzamelen om 10.30 uur in het inloophuis en gaan dan samen naar het Wandelpark.  

 
Op dinsdag 30 augustus 10.00 uur staat een creatieve ochtend gepland. Samen maken we 

een echte zomerse vakantieknutsel waarbij je kunt denken aan het strand, de zee of de 
oceaan. We vragen een eigen bijdrage van €3,50. 

 
Graag vooraf aanmelden via 0416 – 65 27 34 of via info@thhw.nl 
Laat ons weten welke datum je meedoet. Graag ontvangen wij dan  

je naam, leeftijd en telefoonnummer. Ook horen we graag wie er  
met je meekomt. 
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Yoga: vrijdag 23 september t/m 11 november 
Blij zijn we te kunnen melden dat we in het najaar starten met een yogablok, bestaande uit 8 
yogalessen. De lessen zijn wekelijks op vrijdagochtend van 23 september t/m 11 november. 

 
Yoga is een tool om lichaam en geest in balans te brengen. In deze lessen gaat het niet om de 

perfecte beweging of houding. Het gaat om toewijding en aandacht voor je gezondheid en 
bewustwording van waar je mee bezig bent. Belangrijk is het plezier in bewegen en je beter in 
je vel voelen na de les. We organiseren twee verschillende lessen: Stoelyoga en Yoga op de 

mat. Je kunt zelf kiezen aan welke lessen je deelneemt.   
 

10.00 – 10.50 uur Stoelyoga 
De 'lichaamsbewegingen' zijn gericht op het stimuleren van de bloedsomloop en het 
bevorderen van de doorstroming van organen. De mate van inspanning is beperkt, alle 

beweging is met aandacht en concentratie. De spieren worden in lichte mate belast. 
 

11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat 
Deze houdingen worden beoefend in een trage maar constante flow. Hierbij is veel aandacht 
voor een mechanische ritmische manier van bewegen, met korte pauzes deel uitmakend van 

de beweging. De mate van inspanning vraagt enige inzet, met aandacht voor wat mogelijk is 
en met respect voor lichamelijke beperking(en) waar het lichaam op dat moment naar vraagt.  

 
Wil je deelnemen? Je kunt je nu alvast inschrijven via 0416 – 65 27 34 of via info@thhw.nl 
Geef hierbij duidelijk aan, aan welke les je mee wilt doen.  

 
 

 

Tweedehands spullen voor TOON bij Jan van Dalen 
Al vele jaren zet Jan van Dalen zich in voor Inloophuis TOON.  
Aan huis verkoopt hij tweedehandsspullen ten behoeve van ons  

inloophuis.  
 

Enkele weken geleden mocht onze voorzitter Nicolle  
Sommer een prachtige donatie van €1000 in ontvangst nemen. 
Dank je wel Jan voor jouw inzet en betrokkenheid! 

 
Heb jij tweedehandsspullen zoals kleding, schoenen, boeken,  

huishoudelijke artikelen of kleine binnen accessoires? 
Breng deze naar Jan en steun zo ook Inloophuis TOON. 

 
Maak een afspraak met Jan om spullen af te geven via 06–14272973 
of 0416-375031. Het adres van Jan is: Kapelstraat 57C in Elshout.  
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Zondag 17 juli:  Wandelen-voor-anderen door Stichting Inzet Loont 
Stichting Inzet Loont heet jullie van harte welkom mee te Wandelen-voor-Anderen.                             
Zondagochtend 17 juli organiseren wij wandeltochten met keuze uit 3 afstanden, 5–10–15 

kilometer. Jullie wandelen, samen met anderen, door de natuurlijke omgeving Gemeente Loon 
op Zand, gekozen tot wandelgemeente 2021. Samen bewegen en ontspannen met een 

maatschappelijk doel.  
 
Mensen die leven met kanker verdienen jullie inzet. Veel activiteiten en evenementen worden 

door evenveel organisaties ingezet om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Heel 
belangrijk natuurlijk, maar onze Stichting heeft er juist voor gekozen ons in te zetten voor 

mensen die vandaag en morgen in gevecht zijn met hun ziekte, fysiek en mentaal. Ook jullie 
kennen in je eigen omgeving lotgenoten die dezelfde strijd voeren. Mensen die leven met en 
na kanker hebben vaak een mentale behoefte aan een tweede omgeving met een warme 

huiskamer, contact met lotgenoten, samen bezig met een activiteit, even de zorgen parkeren. 
Die plek vinden ze bij een centrum voor leven met en na kanker. 

 
 
 

Onze Stichting heeft als doel fondsenwerving voor twee  
centra in onze regio, Tilburg en Waalwijk. Gezamenlijk  

verwelkomen deze centra rond de 10.000 gasten per  
jaar voor vrije toegang tot psychosociale steun.  
Samen beschikken ze over ruim 100 vrijwilligers om  

gasten te ontvangen en de steun te bieden waar deze  
lotgenoten het meest baat bij hebben. Daar is veel  

geld voor nodig. 
 
Jullie zijn dan ook een belangrijke schakel in deze  

maatschappelijke betrokkenheid. Doe daarom mee met  
Wandelen-voor-Anderen, op zondag 17 juli.  

Een week voor de start van de schoolvakanties even  
de natuur in voor een gezonde wandeling en het gevoel  
ervaren dat jullie inzet loont. 

 
 

 
Ga naar onze website www.inzetloont.nl om je in te schrijven en te betalen voor je deelname. 
Voor wandelaars vanaf 13 jaar vragen wij € 7,50 en t/m de leeftijd van 12 jaar € 4,50.  

Je ontvangt van ons een bevestiging van deelname met de door jou gekozen afstand.  
Breng deze bevestiging mee naar de start, Weteringplein 1, Loon op Zand.  

Je ontvangt dan de routebeschrijving welke ook via een app is te downloaden. Halverwege elke 
afstand is er een pauze moment met een versnapering. 

 
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op zondag 17 juli. Trouwens, als je niet van het 
wandelen bent of de datum komt niet goed uit, dan zijn wij en onze lotgenoten zeker ook blij 

met jullie bijdrage als donatie. Ga daarvoor ook naar onze website www.inzetloont.nl. 
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In gesprek met …………….  
In het Inloophuis 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 Inloophuis 
in gesprek.  
 
Wil je meer weten over Inloophuis TOON of heb je interesse in vrijwilligerswerk? 
Neem dan contact met ons op en vraag naar onze coördinator Tanja Pijpers.  

 

 
In gesprek met …….. Coby Pijnenburg 

 
Wie?  
Coby werd in 1953 geboren in Dongen en woont al heel lang in Drunen.  

Ze was het tweede kind in een gezin van 12. “Het was een gezellig en  
warm gezin. Mijn vader was de kostwinner en we hadden het niet breed.  
Helaas is ons mam al vroeg overleden.  

Ik vond een fijne baan als juf op een lagere school. Toen er kinderen  
kwamen, ben ik gestopt. Wat waren we blij met de geboorte van de twee  

kinderen: Jeroen en Chantal. Daarna ben ik op een peuterspeelzaal gaan  
werken en heb dat 30 jaar gedaan. Heerlijk die peuters om me heen.  

Een scheiding maakte het leven niet gemakkelijk en toen ik het onderwijs  
terug in ging, kreeg ik een burn-out. Maar mede daardoor ben ik als  
mens zeker gegroeid.” 

 

Wat? 
Coby is goedlachs en praat gezellig. “Bij het Inloophuis ben ik gastvrouw op de 
maandagmorgen en dat al zo’n tien jaar. Onze gasten bied ik een kopje koffie en vooral een 
luisterend oor. Ik vind het fijn me in te leven en te ontdekken wat ze nodig hebben. Nieuwe 

gasten stromen door naar een van de activiteiten maar er zijn ook veel gasten die de inloop 
blijven bezoeken voor een gesprekje. Iedere maandag ga ik kort na de middag met een goed 

gevoel weer naar huis.”  

 
Waarom? 
Het vrijwilligerswerk zat er bij Coby al vroeg in. ” Vanaf mijn 16e ben ik wekelijks in touw 

geweest voor mensen met een verstandelijke beperking en daarna ben ik bij Inloophuis TOON 
begonnen. In Waalwijk ben ik ook als vrijwilliger verbonden aan Hospice BaLaDe. Fijn om het 
verplegend personeel te ondersteunen door met de cliënten te wandelen, een spelletje te doen 

en met de lunch te helpen.  Tijd voor vriendinnen heb ik ook. Met de een ga ik wandelen, met 
een ander drink ik koffie, ook heb ik mensen om me heen met wie ik zing en andere leuke 

dingen doe.” 
Op de vraag waarom ze al dat vrijwilligerswerk doet, zegt ze: “Het geeft me een voldaan 
gevoel en het hoort bij mij. Maar het belangrijkste in mijn leven zijn mijn kinderen met hun 

gezinnetjes. Ik zie ze gelukkig vaak en ik mag wekelijks op de acht kleinkinderen passen. Ook 
logeren ze graag bij mij en ik vind dat super leuk.” 
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Activiteiten juli 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 

Woensdag 29 juni 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 30 juni 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 1 juli 10.00 – 12.00 uur  Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

    

Maandag 4 juli 10.00 – 12.00 uur Reiki Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Handwerken Vooraf aanmelden 

Woensdag 6 juli 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Palliatief spreekuur Op afspraak 

 15.30 – 16.30 uur Djembé Vooraf aanmelden 

Donderdag 7 juli 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 8 juli 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak 

Zaterdag 9 juli Hele dag Vaartocht Op afspraak 

    

Maandag 11 juli 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 12 juli 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 13 juli 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

Donderdag 14 juli 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 
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Maandag 18 juli 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Woensdag 20 juli 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 21 juli 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

    

Maandag 25 juli 10.30 – 12.00 uur 
Zomeractiviteit Jeu de boules 

Voor kinderen en begeleider 
Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 26 juli 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 27 juli 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 28 juli 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 29 juli 10.00 – 12.00 uur  Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

    

 

 
 
 

Activiteiten augustus 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 

Maandag 1 aug 10.30 – 12.00 uur 
Zomeractiviteit Jeu de boules 

Voor kinderen en begeleider 
Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Reiki Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Handwerken Vooraf aanmelden 

Woensdag 3 aug 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 4 aug 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 
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Maandag 8 aug 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Woensdag 10 aug 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 11 aug 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 12 aug 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak 

    

Maandag 15 aug 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Woensdag 17 aug 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

Donderdag 18 aug 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 19 aug 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak 

    

Maandag 22 aug 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Woensdag 24 aug 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 25 aug 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

    

Maandag 29 aug 10.00 – 12.00 uur Reiki Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 30 aug 10.00 – 12.00 uur 
Zomeractiviteit Creatief  

Voor kinderen en begeleider 
Vooraf aanmelden 

Woensdag 31 aug 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 1 sept 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Noteer de volgende data alvast in je agenda! 

Datum Tijdstip Activiteit  

Woensdag 7 sept 14.00 – 15.30 uur 
Lotgenotenbijeenkomst 

prostaatkanker 
Vooraf aanmelden 

Maandag 19 sept 19.00 – 20.30 uur Mannenavond Vooraf aanmelden 

Zondag 2 oktober 14.00 – 16.00 uur Optreden Tarabende Vooraf aanmelden 

Dinsdag 11 oktober 19.00 – 21.00 uur 
Lezing: “Heeft u het goed 

geregeld” door Kolette Labout 
Vooraf aanmelden 

Woensdag 2 nov 14.00 – 15.30 uur 
Lotgenotenbijeenkomst 

Prostaatkanker 
Vooraf aanmelden 

    

 
 
 

 
 

 

Inloophuis TOON Waalwijk 

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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