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Beste allemaal,  
 
De wintertijd is ingegaan, november staat weer voor de deur. Tijd voor onze nieuwsbrief met 
volop activiteiten. Wij hopen jullie binnenkort te begroeten in ons centrum. 
 
Speciale aandacht vragen wij voor de activiteiten die wij organiseren voor nabestaanden. Want 
TOON is er ook voor hen die iemand verloren hebben aan kanker. Woensdag 2 november is er 
een bijzondere herdenkingsavond waar iedereen welkom is. Op woensdag 30 november is de 
eerste lotgenotenbijeenkomst voor nabestaanden.  
 
Een warme groet, Team TOON | Centrum voor leven met en na kanker 
 
 
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. 
 
 
Vacatures bij TOON 
We horen het dagelijks in het nieuws, overal is een tekort aan personeel. Zo ook bij TOON.  
Om volledig geopend te kunnen blijven, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe gastvrouwen en 
gastheren. In het bijzonder zoeken wij mensen voor de maandag- en woensdagochtend.  
 
Als gastvrouw of gastheer sta je klaar voor onze gasten die allen geraakt zijn door kanker. 
Samen met een collega werk je van 9.30 – 12.30 uur. Je opent ons centrum en ontvangt onze 
gasten. Je zorgt voor een warm welkom, biedt een luisterend oor en gaat samen in gesprek. 
Jouw aandacht, inzet en steun is goud waard! 
Natuurlijk word je hierin ondersteund door het volgen van een training en krijg je er veel 
voldoening en dankbaarheid voor terug! 
 
Heb jij interesse? Stuur dan snel een mail naar info@thhw.nl 
We nemen daarna snel contact met je op om je uit te nodigen voor een gesprek. 
 
 
Lotgenotenbijeenkomst Prostaatkanker 
Woensdag 2 november van 14.00 – 15.30 uur 
Deze bijeenkomst is speciaal voor mannen met prostaatkanker en  
hun naasten. Je kunt lotgenoten ontmoeten en ervaringen delen.  
  
Kees Gosens, ervaringsdeskundige bij de Prostaatkankerstichting, zal hierbij aanwezig zijn. Hij 
kent als geen ander de emotionele en lichamelijke pijn van patiënten. Hij kan informatie geven 
over de ziekte en behandelingen en kan in gesprek gaan over het leven met prostaatkanker.   
 
Graag vooraf aanmelden via 0416 – 652734 of info@thhw.nl. 
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Herdenkingsavond:  Lichtjes en gedichtjes bij TOON  
Woensdag 2 november van 18.30 – 21.00 uur   
 
Op woensdagavond 2 november denken wij bij TOON aan iedereen die we verloren hebben en 
aan iedereen die iemand verloren heeft. Samen staan we stil bij verlies en koesteren we de 
herinneringen.  
 
Herdenken. Denken aan. Niet vergeten.  
Herinneringen. Stilstaan bij wat was.  
De liefde, het plezier en de lastige dingen.  
Voor even weer in gedachten samen. En daarna verder gaan. 
 
Lichtjes en gedichtjes 
Tussen 18.30 – 21.00 uur kun je bij TOON binnenlopen voor een avond vol ontmoeting en 
verbinding. Een ritueel, ook het spontane hele kleine, is een middel om mensen op verhaal te 
laten komen. Hun eigen verhaal. We branden daarom kaarsjes voor jouw naaste en noemen 
zijn of haar naam. Met gedichten geven we woorden aan het verdriet en gemis dat we voelen.  
 
Brief aan de hemel 
Jaren geleden begon een mevrouw persoonlijke brieven te schrijven aan haar man die enige 
tijd geleden overleden was. Eerst vond ze dat een beetje vreemd. Maar ondertussen merkte ze 
dat het schrijven van die brieven haar geweldig hielpen bij het verwerken van het verlies; een 
soort rouwverwerking. 
 
Op 2 november biedt TOON jou de gelegenheid zelf een brief aan de hemel te sturen. Thuis, in 
het inloophuis of in de achtertuin kun je in een vertrouwde sfeer je brief schrijven. De inhoud 
kan van alles zijn. Een gedicht, misschien zijn er vragen, of gewoon een “praatje”. Wie weet 
wil je nog iets tekenen.  
Daarna kan de brief symbolisch naar de hemel worden verzonden door deze in de vlammen 
van de vuurkorf te werpen. Met de warmte zal de brief omhoog kringelen en aankomen in de 
hemel. Degene die de brief daar ontvangt is de enige die weet wat erin geschreven staat. 
 
Wij hopen je te ontmoeten op woensdag 2 november tussen 18.30 – 21.00 uur. 
 
 
Palliatief spreekuur:  donderdag 3 november 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.  
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Mannenavond:  maandag 14 november 19.00 – 20.30 uur 
De mannenavond is voor alle mannen. Ben je patiënt, partner, vriend of vader van iemand die 
kanker heeft (gehad), of heb je iemand verloren aan kanker? Je bent van harte welkom. De 
eerstvolgende mannenavond is op maandag 14 november van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 
uur. Kom ook, deel je ervaringen en laten we elkaar inspireren. 

Graag vooraf aanmelden via info@thhw.nl of via 0416 – 65 27 34. 
 
 
 
 
Workshop (kerst)krans maken 
Dinsdag 22 november van 10.00 – 12.00 uur 
Gerie en Christien van Broma’s Palet verzorgen op dinsdag 22 november opnieuw een 
workshop. Deze keer wordt een mooie (kerst)krans gemaakt.  
 
De kosten voor deelname zijn €12,50.  
Wil je deelnemen? Graag aanmelden vóór 11 november.  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij geldt vol = vol. 
 
 
Lotgenotengroep voor nabestaanden 
Woensdag 30 november van 13.30 – 15.30 uur 
Op enig moment in ons leven krijgen we er allemaal mee te maken, je verliest iemand die 
dicht bij je staat en je erg dierbaar is. Je wereld staat op z’n kop, zekerheden en vaste 
patronen vallen weg en niets is meer hetzelfde.  
 
Uit ervaring weten we dat het fijn kan zijn om mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben 
meegemaakt. Mensen die je verdriet en emoties herkennen en weten waar je doorheen gaan.  
Het kan steun en troost bieden om samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. 
  
Daarom starten we bij TOON met een lotgenotengroep voor nabestaanden. Op woensdag 30 
november van 13.30 – 15.30 uur is de eerste bijeenkomst. Iedereen die te maken heeft met 
het verlies van een naaste is van harte welkom. Ook wanneer het al wat langer is geleden dat 
je iemand hebt verloren.  
 
Meld je aan via 0416 – 652734 of info@thhw.nl. Of loop gewoon binnen. 
 
Heb je interesse, maar wil je liever een bijeenkomst in de avond?  
Laat het ons dan weten.  
We proberen dan op een later moment ook een  
bijeenkomst in de avond te organiseren.  
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Een prachtige opbrengst door Kunst Loon op Zand  
Het afgelopen jaar heeft Kunst Loon op Zand zich met hart en ziel ingezet voor TOON | 
Centrum voor leven met en na kanker en Inloophuis Midden-Brabant. Op zondag 11 september 
sloten zij dit af met een prachtige kunstveiling voor het goede doel.  

Op 12 oktober mochten beide centra een cheque  
in ontvangst nemen van maar liefst €3750.  
Een fantastisch bedrag, waarmee wij ons werk  
voort kunnen zetten voor iedereen die geraakt is  
door kanker.  

 

Kunst Loon op Zand,  
dankjewel voor jullie geweldige inzet! 

 

 
 
Opbrengst Rabo Clubsupport  
De uitslag van de Rabo Clubsupport is bekend.  
Ontzettend blij zijn wij met het prachtige bedrag  
van €1482,50.  
 
 
Wij bedanken Rabobank De Langstraat en  
natuurlijk iedereen die op ons heeft gestemd! 
 
 
 
In gesprek met …………….  
In ons centrum 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 …….. Theo Spiekermann 
 
Wat?  
Theo Spiekermann is een van de bestuursleden van ons Inloophuis. Ook hij is vrijwilliger, net 
als de gastvrouwen, de begeleiders, de tuinploeg enz. Zitting in het bestuur betekent veel 
overlegmomenten, meedenken over de toekomst. Onlangs kon het bestuur tijdens het 
symposium over slapen het nieuwe logo en de vernieuwde website presenteren. Theo: “Op dit 
moment denken we na over onze positionering. We proberen antwoorden te vinden op vragen 
als: Hoe weet men ons te vinden? Wat is de verwachting van de bezoeker? Veel mensen 
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denken dat TOON een soort hospice is, hoe raken we dat idee kwijt? Daarnaast maken 
veranderingen in landelijke regelgeving ook dat wij als bestuur bekijken wat de plek van TOON 
binnen de informele zorg kan zijn. Zo eens in de zes weken komen we als bestuur (vier dames, 
één heer) bijeen en dat is telkens weer een gezellig moment. We houden elkaar scherp door 
elkaars klankbord te zijn: waarom doen we iets zoals we het doen, kan het anders, is er 
behoefte aan een nieuwe activiteit enz.? Ik ervaar onze groep als een gemotiveerd stel dat tijd 
wil investeren in een Inloophuis dat met liefde mensen ontvangt.”  
  
Wie?  
Wie bij het woord bestuurslid aan een suffige oude man denkt, heeft het bij onze hoofdpersoon 
helemaal mis. Aan het woord is een gedreven persoonlijkheid die zijn hele arbeidzaam leven in 
het onderwijs heeft doorgebracht. Theo, geboren in 1954 te Utrecht, groeide op in Vught. 
Vader overleed al op 43-jarige leeftijd en moeder kwam ruim twintig jaar geleden op 
miraculeuze wijze aan haar eind. Het cruiseschip waarop ze vakantie vierde, vatte vlam. De 
bemanning en passagiers moesten in allerijl geëvacueerd worden. Op een Russische tanker 
overleed zij. “Dat was uiteraard een hele schok voor ons.”  
We zijn samen even stil.  

 
Theo vervolgt zijn levensverhaal: “Na de lagere school 
ben ik in Den Bosch naar het St. Janslyceum gegaan. 
Aansluitend naar wat toen heette de Pedagogische 
Academie waarna ik als net twintiger een baan kreeg op 
een lagere school in Drunen. Destijds droeg de school de 
naam De Tamboerijn, inmiddels De Duinsprong. Daar 
werkte ik 37 jaar en daarna nog acht jaar op basisschool 
Olof Palme in dezelfde gemeente. In 1976 trouwde ik 
met Els; binnen TOON is zij bij velen bekend als de 
vrouw die het Bewegen Op Muziek leidt. Ons huwelijk 
werd verrijkt met twee kinderen.”  

  
Waar?  
Deze gezellige verteller is niet alleen bij ons Inloophuis te zien en te spreken. Samen met zijn 
echtgenote Els en enkele muzikanten maakt hij deel uit van de band Tarabende. Theo: “Wij 
spelen Argentijnse tango’s, Jiddische liederen en nummers uit de Balkan. Mijn rol is de boel 
aan elkaar praten en ik verzorg de zang samen met Els. Onze achtergrond als volksdansers 
komt goed van pas bij de nummers die we spelen. Meermalen mochten we onze klanken in het 
Inloophuis laten horen. Daar genieten we echt van. Muziek verbindt mensen en nu ik in de 
levensfase gekomen ben van Veel Mag en Weinig Moet, geeft me dat nog meer voldoening.”  
  
Waarom?  
Tja, waarom wil iemand bestuurslid worden? In het geval van Theo ging het aldus: “Naast 
muziek en werelddans is mijn andere hobby badminton. Ik werd jaren geleden gevraagd om 
het verenigingsbestuur te versterken en daar heb ik ja op gezegd. Dat was mijn bestuursdoop 
en die is goed bevallen. Het is fijn dat je iets kunt betekenen voor de club. Zo is het ook bij 
ons Inloophuis gegaan. Via voorzitter Nicolle kwam ik in het bestuur van TOON. Zoals ik eerder 
aan heb gegeven, ervaar ik het als een fijne groep mensen die betrokken is bij alles wat er in 
het Inloophuis gebeurt en daar voel ik me bij thuis en probeer ik mijn steentje aan bij te 
dragen”.   
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Activiteiten november 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 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 Herdenkingsavond: 
Lichtjes en gedichtjes bij TOON 

Inloop tussen 18.30 -21.00 
uur 

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 

Maandag 7 nov.  10.00 – 12.00 uur Klankschalen Op afspraak 

 10.00 – 11.30 uur Bewegen en ontspannen op 
muziek Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Handwerken Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Voetreflex massages Op afspraak 

Woensdag 9 nov. 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 10 nov. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 11 nov. 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 
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Maandag 14 nov.   13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

 19.00 – 20.30 uur Mannenavond Vooraf aanmelden 

Dinsdag 15 nov. 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 16 nov. 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 17 nov. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 18 nov. 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

Maandag 21 nov. 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 

Dinsdag 22 nov. 10.00 – 12.00 uur (Kerst)krans maken €12,50 | vooraf aanmelden 

Woensdag 23 nov.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

Donderdag 24 nov.  9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 25 nov. 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

Maandag 28 nov. 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 29 nov.  10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 30 nov. 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 13.30 – 15.30 uur Lotgenotenbijeenkomst 
nabestaanden Vooraf aanmelden 

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

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

Vrijdag 2 dec. 10.00 – 12.00 uur Gezichtsbehandeling Op afspraak | strippenkaart 

    

Woensdag 14 dec. 13.30 – 15.30 uur Kerstlichtjes maken Vooraf aanmelden 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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  


