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Beste allemaal,  
 
December staat voor de deur, bijna is er weer een jaar voorbij. Een jaar met mooie en warme 
ontmoetingen, maar ook een jaar met verdrietige momenten. De komende weken sluiten we 
2022 af en kijken we hoopvol naar 2023.   
 
Wij bedanken iedereen die TOON het afgelopen jaar gesteund heeft, op welke manier dan ook.  
In het bijzonder bedanken wij onze vrijwilligers, die dagelijks klaar staan voor onze gasten.  
 
December staat bekend als een warme en gezellige maand. Maar ben je geraakt door kanker 
of mis je je dierbaren, dan kan december ook een extra moeilijke maand zijn. Met het hele 
team zetten we ons in om voor jou een lichtpuntje te zijn.  
Ben jij op zoek naar een lichtpuntje? Of wil je zelf voor iemand een lichtpuntje zijn? 
Op 14 december gaan we samen kerstlichtjes maken. Kom gezellig meedoen, iedereen is van 
harte welkom. 
 
Wij wensen iedereen warme en liefdevolle dagen toe. 
 
Hartelijke groet, 
Team TOON | Centrum voor leven met en na kanker 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden 
TOON is geopend op:  

• Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.  
• Maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. 

 
Wij zijn deze maand gesloten op: 

• Donderdag 29 december 
• Vrijdag 30 december 

 
Je kunt vrijblijvend binnenlopen of een afspraak maken via telefoonnummer:  
0416 – 65 27 34. 
 
 
Wij zijn op zoek naar jou! 
Voor het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die o.a. ondersteuning kunnen bieden 
op het gebied van: social media, webredactie, ICT, projecten en sponsoring.  
 
Ben jij op zoek naar betekenisvol vrijwilligerswerk en kun jij ons helpen? Dan maken we graag 
kennis met je. Stuur je reactie naar info@thhw.nl en we nemen snel contact met je op. 
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Palliatief spreekuur:  donderdag 8 december 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 de verpleegkundigen contact op en nodigen  
je uit voor een gesprek.  
 
 
 
Kerstlichtjes maken:  woensdag 14 december 13.30 – 15.30 uur 
Ben jij op zoek naar een lichtpuntje of wil je er een zijn?   
Kom dan samen met wie jij wil een kerstlichtje maken.   
Je kunt het voor jezelf maken of voor iemand anders.  
 
Deze activiteit is voor jong en oud, ook kinderen zijn van harte welkom. 
Kom samen met een vriendinnetje, papa, mama, opa of oma een lichtje maken.  
  
Graag vooraf aanmelden via telefoonnummer 0416 – 65 27 34.  
 
            
 
 
 
 
 
 
Mannenavond:   maandag 19 december 19.00 – 20.30 uur 
Als afsluiting van 2022 geen terugblik op het zogenaamde wereldnieuws. We stellen voor om 
terug te kijken op onze eigen veerkracht. Om, naast alle nare ervaringen, samen uit te 
wisselen wat je allemaal is gelukt.  
 
Hoe heb je stress en tegenslag aangepakt, waar heb je veel aan gehad? Wat bracht je méér 
dan alleen maar afleiding? Met andere woorden hoe is het met je veerkracht? Met je vermogen 
om te herstellen of terug te veren? Ben je er misschien sterker uitgekomen?  
Hoe heb je je kunnen aanpassen aan de omgeving, taken/rollen, verantwoordelijkheden of 
mensen? Welke tips heb je voor anderen? Wat werkt?  
  
Laat alsjeblieft even weten of je komt via info@thhw.nl of 0416 652734.  
  
Groeten Kees en Harry  
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Dickens festijn Drunen: zondag 18 december 12.00 – 17.00 uur 
Het centrum van Drunen verandert op 17 en 18 december in een levend negentiende eeuws 
tafereel. We gaan terug naar de sfeer van een kerstmarkt in de tijd van Charles Dickens.  
 
Op zondag 18 december is TOON met een stand aanwezig bij het Dickens festijn. Je vindt ons 
op het goede doelenplein. Kom je ook een kijkje nemen? 
 
Meer informatie over het Dickens festijn vind je op: www.dickensfestijndrunen.nl  
 

 
 
  
We blikken terug ……  
 
Herdenkingsavond 
Op woensdag 2 november organiseerde TOON voor de eerste keer een herdenkingsavond.  
Ons centrum was prachtig verlicht. Er waren mooie ontmoetingen en gesprekken, waarbij we 
in gedachten waren we bij diegene die we verloren hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We brandden kaarsjes, lazen gedichten en schreven een  
‘brief aan de hemel’ met een boodschap voor onze geliefden. 
  
Het was een warme en bijzondere avond, welke zeker voor  
herhaling vatbaar is.  
 
 
 
Workshop kerstkrans maken 
Op dinsdag 22 november gingen onze gasten creatief aan de slag om een mooie kerstkrans te 
maken. Er werd hard gewerkt met een prachtig resultaat. Kijk zelf maar! 
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En we kijken vooruit ……  
 
Yoga 
Na een eerste yogablok, gaan de lessen nog even door. Je kunt kiezen voor stoelyoga of yoga 
op de mat. Wil je deelnemen? Sluit dan gerust aan. Wel graag even vooraf aanmelden. 
 
De yogalessen zijn gepland op vrijdagmorgen 2 december, 9 december, 16 december 2022.  
En 6 januari, 13 januari, 20 januari, 27 januari en 3 februari 2023.  
 
 
Jeu de boules 
Op 7 en 14 december gaan we samen nog jeu de boules spelen in het Wandelpark. Daarna 
houden we een winterstop, waarna we in maart weer starten.  
Wil je eens proberen of jeu de boules iets voor jou is? Meld je dan nu aan via 0416 – 65 27 34 
en speel mee op 7 en 14 december. We verzamelen om 10.00 uur bij TOON. 
 
 
Mindfulness training 
Vanaf maart zal Susanne Elissen opnieuw een Mindfulness training verzorgen bij TOON. Deze 
training bestaat uit 8 lessen op donderdagmiddag. Wij vragen een eigen bijdrage van €80. 
Verdere informatie volgt later. Weet je nu al dat je deel wilt nemen, dan kun je je nu al 
aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, hierbij geldt vol = vol. 
 
 
Open dag op Wereldkankerdag: 4 februari 2023 
Op zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag en organiseren wij een open dag. Noteer deze 
dag alvast in je agenda, zodat je zeker een kijkje kunt komen nemen. Wij heten je van harte 
welkom!  
 
 
 
Een prachtige opbrengst door Projectgroep TYM 
Op 7 en 8 oktober heeft Projectgroep TYM een fantastisch optreden gegeven, gebaseerd op 
The Young Messiah. Op vrijdag 11 november mochten wij de opbrengst, een cheque van 
€2403,45 in ontvangst nemen. Een prachtig bedrag, waar wij ontzettend blij mee zijn.  
 
 

Wij bedanken de organisatie, deelnemers en alle 
bezoekers die een kaartje hebben gekocht en/of hebben 
gedoneerd!   
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Lotgenotengroep voor nabestaanden 
Woensdag 25 januari van 13.30 – 15.30 uur 
Op woensdag 30 november vond de eerste lotgenotenbijeenkomst voor nabestaanden plaats, 
een middag vol herkenning. Het biedt steun en troost om samen van gedachten te wisselen en 
ervaringen te delen.  
 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 25 januari. 
Heb jij iemand verloren aan kanker? Sluit gerust eens aan, je hoeft het niet alleen te doen. 
Ook wanneer het al wat langer is geleden dat je iemand hebt verloren, ben je van harte 
welkom. 
 
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.  
 
 
 
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 …….. Simone Buckmann 
 
Wie? 
Simone Buckmann (1967) is op veel fronten actief voor ons  
inloophuis. Zij groeide op in Den Bosch maar woont, samen  
met haar man, al langere tijd in Waalwijk. Ze is moeder van  
twee studerende zoons van rond de twintig.  
Een jaar of tien geleden vertrok het gezin voor drie jaar naar  
Taiwan, een eiland aan de oostkust van China met een  
inwonertal van een kleine 25 miljoen mensen.  
“Hier alles achterlaten was niet bepaald makkelijk, zeker niet als enig kind. Samen met mijn 
ouders heb ik menig traantje weggepinkt. Maar ook in Taiwan heb ik me als vrijwilliger ingezet 
voor o.a. de bibliotheek en de Nederlandse school. Ook daar hebben we vrienden gemaakt wat 
het afscheid, drie jaar later, niet makkelijk maakte. We hebben in de regio vanuit Taiwan veel 
gereisd: Maleisië, Hongkong, Cambodja, Bali. Voor onze jongens waren het avontuurlijke jaren 
maar eenmaal terug in Waalwijk pikten zij sport, school en vrienden weer makkelijk op.” 
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Wat? 
Simone is op veel fronten voor TOON actief. Haar taak als gastvrouw neemt ze serieus: “We 
ontvangen onze gasten graag met een kopje koffie of thee, nemen de tijd voor hun verhalen, 
overigens lang niet altijd over kanker. Nieuwe gasten vertellen we wat het Inloophuis te bieden 
heeft. In zo’n kennismakingsgesprek hoor je vaak dat die eerste stap over onze drempel 
moeilijk is (geweest). De buitenwacht denkt regelmatig dat we een soort hospice zijn. Dat 
imago raken we heel moeilijk kwijt maar dat is voor ons als gastvrouwen (én gastheren) een 
mooie uitdaging. Corona dreunt bij onze bezoekers nog altijd zwaar na. Het aantal gasten is 
aanmerkelijk veranderd dan vóór de pandemie. Gelukkig hebben we daarna veel nieuwe 
gasten, zowel mannen als vrouwen, mogen ontvangen. Met onze nieuwe slogan Centrum voor 
leven met en na kanker hopen we meer duidelijkheid te scheppen en hopen we ook meer 
gasten te mogen ontvangen.” 
 
Waar? 
Simone is behalve gastvrouw tevens actief voor jongeren. “Die groep is heel moeilijk te 
bereiken. Scholen worden overspoeld met goede doelen die de jeugd als potentiële 
ambassadeurs zien. In Waalwijk zijn we welkom bij de Walewyc voor de jaarlijkse gastlessen. 
We vertellen wat TOON doet, houden een interactieve quiz, bieden ruimte voor het stellen van 
vragen enz. We zien dat jongeren het anno 2022 erg druk hebben: school, sport, vrienden, 
gamen. Heel graag zouden we leerlingen van de basisschool iets willen vertellen over het 
Inloophuis maar ondanks onze inspanningen lukt het maar niet om hen voldoende te 
bereiken.” Onze duizendpoot moet er zelf om lachen als we haar vragen waar ze nog meer 
actief is. “Naast gastvrouw en jeugdcommissie zet ik me in voor een gezellig ingericht 
Inloophuis. De mooie sjaals die hier te koop zijn krijgen de aandacht die ze verdienen. Mijn 
zelfgemaakte heartpillows die slechts vijf euro per stuk kosten, vinden gretig aftrek bij o.a. 
vrouwen na een borstoperatie. Het doet me goed te horen dat die pillows echt pijnverlichtend 
zijn.” 
 
Waarom? 
Ze geeft veel van haar energie aan TOON en haar gedrevenheid spat van Simones gezicht. “Ik 
doe dat alles, net als die andere vrijwilligers binnen ons huis, niet voor mezelf. Wat ons blijft 
motiveren is de dankbaarheid die we terugkrijgen van onze gasten. De positieve geluiden over 
het mooie aanbod aan activiteiten doen ons allemaal goed. Of ik privé nog tijd heb voor het 
gezin? Voor TOON reserveer ik gemiddeld één dag per week; daarnaast ben ik mantelzorger 
voor mijn lieve vader van 88. Dan blijft er nog voldoende tijd over voor man en zoons die ieder 
weekend nog graag naar huis komen. Mijn wens? Nog meer activiteiten voor TOON met 
gemotiveerde begeleiders. Zo jammer dat de zanggroep ter ziele is gegaan. Dat was echt een 
razend populair uurtje. Ideeën zijn van harte welkom.” 
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Activiteiten december 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 

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 

 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 
    

Maandag 5 dec.  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 | strippenkaart 

Woensdag 7 dec.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

Donderdag 8 dec. 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 9 dec.  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 12 dec.    10.00 – 12.00 uur Klankschalen Op afspraak | strippenkaart 

 13.30 – 15.30 uur Ontdekken van creativiteit Vooraf aanmelden 

Dinsdag 13 dec.  10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 14 dec.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 
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 10.00 – 11.30 uur Jeu de boules Vooraf aanmelden 

 13.30 – 15.30 uur Kerstlichtjes maken Vooraf aanmelden 

 15.30 – 16.30 uur Djembé Vooraf aanmelden 

Donderdag 15 dec. 9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 16 dec. 10.00 – 10.50 uur Stoelyoga Vooraf aanmelden 

 11.00 – 11.50 uur Yoga op de mat Vooraf aanmelden 

Zondag 18 dec. 12.00 – 17.00 uur  TOON aanwezig bij het Dickens 
Festijn in Drunen  

    

Maandag 19 dec. 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 

 19.00 – 20.30 uur Mannenavond Vooraf aanmelden 

Dinsdag 20 dec.  10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 21 dec.  10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 22 dec.   9.00 – 10.00 uur Bewegen in de buitenlucht Vooraf aanmelden 

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

Vrijdag 23 dec.  10.00 – 12.00 uur Ontspannende massages Op afspraak | strippenkaart 

    

Maandag 26 dec.  Gesloten   

Dinsdag 27 dec. 10.00 – 12.00 uur Voetreflex massages Op afspraak | strippenkaart 

Woensdag 28 dec. 10.00 – 12.00 uur Tekenen / schilderen €2,50 materiaalkosten 

Donderdag 29 dec.  Gesloten   

Vrijdag 30 dec. Gesloten   
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


