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Wandelen en biljarten 24 mei a.s.
Op donderdagochtend 24 mei a.s. vervalt het koor eenmalig.
Wij zijn blij dat wij voor deze ochtend een biljart- en wandelochtend in hebben kunnen plannen.
U bent van harte welkom op Haagweg 24 in Monster. De locatie is links op de Haagweg, als u van
Monster richting Den Haag rijdt. Het is net voorbij de nieuw aangelegde kruising c.q. uitrit van de
nieuwbouwwijk (aan de rechterhand). Deze ochtend is van 10:00-12:00 uur (en niet van 10:00-11:00
uur, zoals eerder vermeld). De consumpties zullen hier voor eigen rekening zijn.
Als biljarter, bent u persoonlijk aansprakelijk voor eventuele beschadiging van het biljart(laken).
Tevens is er vanaf bovenstaande locatie, de mogelijkheid om een wandeling te maken, onder
begeleiding van één van onze gastvrouwen.

Nog een aantal plaatsen vrij voor de workshop van Manon van Niel vrijdag 25 mei 2012
Als u in uw leven te maken hebt gekregen met kanker of kanker in uw omgeving hebt ervaren, dan
wilt u naast alle vervelende dingen die u meemaakt zoveel mogelijk genieten van alles. Genieten van
en in de huiselijke sfeer. U wilt vast niet op zoek zijn naar uw spullen in uw eigen huis. Iedereen loopt
wel eens tegen achterstanden aan, bewaart te veel en ruimt op door spulletjes te verplaatsen. Met
name personen die chemotherapie of bestraling achter de rug hebben, ervaren onrust in het hoofd.
Hoe krijg je de dingen van alledag weer onder controle?
Is dit herkenbaar voor u? Heeft u zin in een gezellige en leerzame ochtend? Manon van Niel, van
Organize Your House, geeft op 25 mei 2012 in Inloophuis Carma een workshop “Effectief Opruimen”.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met een snelle en effectieve manier van organiseren, zodat u
meer tijd en energie overhoud voor de dingen die u belangrijk vindt.
U kunt zich nog inschrijven voor deze workshop via info@inloophuiscarma.nl .
Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging.

Cheque ontvangen van Schenkerij ”Geniet”
Op 26 april jl. hebben Margo en Sjaak Barendse van Schenkerij
“Geniet” een cheque ter waarde van € 2100,= overhandigd aan
Inloophuis Carma. Dit was de mooie opbrengst van de fooien en
van het bridgen. Graag willen wij Schenkerij “Geniet” hartelijk
bedanken voor dit fantastische bedrag!
www.genietduinendrink.nl

Nieuw onderkomen voor Carma!
De afgelopen maanden heeft het bestuur van Carma met enkele afgevaardigden van het kerkbestuur
van de H. Machutuskerk in Monster gesprekken gevoerd over het huren van (een deel van) de
begane grond van de pastorie. Als het Bisdom er mee akkoord gaat, willen wij in september onze
Carma-deuren aan de Choorstraat 105 in Monster voor onze gasten openen. Wij zijn erg verheugd
over deze ontwikkelingen, maar er moet nog heel wat geklust worden!
De eerste 1,5 jaar van ons bestaan hebben we mogen genieten van de gastvrijheid van Simba aan de
Rijnweg en daar zijn we Sandra v.d. Akker zeer dankbaar voor. We willen graag de frisse, huiselijke
sfeer van het Pr8+paleis voortzetten in ons nieuwe pand.
Een eigen plek was altijd al de wens van het bestuur. Wij hopen dat de trouwe – maar ook nieuwe –
gasten na de zomer hun weg weten te vinden naar Inloophuis Carma aan de Choorstraat. Ook ons
nieuwe pand is in Monster, maar ons inloophuis is voor het hele Westland en Hoek van Holland!

Thema avond woensdag 6 juni
Wanneer kan kanker erfelijk zijn en wat heeft dat dan voor gevolgen voor kinderen en andere
familieleden? Wil ik weten of wil ik niet weten? Wat kan er allemaal anno 2012? Hoe gaat
erfelijkheidsonderzoek eigenlijk in zijn werk? Op al deze en nog veel meer vragen zal gedurende deze
thema avond worden ingegaan. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van uw vragen en de
mogelijkheid voor discussie. Jose van Montfoort is genetisch consulent, zij zal deze avond voor u de
presentatie geven. Wij hopen op een grote opkomst. Aanvang van deze avond 19:30 uur.

Agenda
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

24-5
25-5
25-5
6-6
7-6
8-6
11-6
21-6
22-6
25-6

Biljarten en wandelen
Géén Carma koor
Inloop met een spelletje
Workshop Manon van Niel
Thema avond: Kanker en Erfelijkheid
Carma koor
Inloop met creatieve activiteit: Sterboekjes maken
Yoga en inloop
Carma koor
Verwenochtend
Yoga en inloop
In juli en augustus zal ons inloophuis gesloten zijn.
Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.

www.inloophuiscarma.nl

info@inloophuiscarma.nl

