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Nieuwsbrief

Ride for the Roses 9 september 2012!
Op zondag 9 september 2012 werd voor de 15e
keer de Ride voor the Roses gereden. Dit jaar
werd deze fietstocht (met als doel geld
inzamelen voor KWF kankerbestrijding) voor de
4e keer in het Westland gehouden. Wat een
happening! Ook Inloophuis Carma reed met een
kleine delegatie de 25 km. mee. Tevens was
Inloophuis Carma aanwezig met een stand. Maar
het meest ontroerende moment was toen
Inloophuis Carma – evenals het toekomstige
Hospice in Westland – een cheque van de Ride
for the Roses overhandigd kreeg van € 10.000,=!
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Agenda Oktober

Wij zijn heel blij, trots en dankbaar dat wij als
inloophuis zo’n geweldig bedrag in ontvangst
hebben mogen nemen.

Verwenochtend
Vrijdagochtend 28 september is er een verwenochtend. Tijdens deze ochtend heeft u de mogelijkheid
om u eens lekker te laten verwennen. Er zal deze ochtend een voet-, nekmassage en een
handverzorging/massage aangeboden worden. Ook kunt u eens kennismaken maken met Reiki. Het
inschrijven kan op de ochtend zelf, per activiteit kunnen een bepaald aantal gasten. De eigen
bijdrage voor de verwenochtend ochtend bedraagt € 3,50. Uiteraard kunt u ook de inloop bezoeken
zonder deel te nemen aan de activiteiten. Wij hopen u te mogen ontmoeten!

Thema avond woensdag 3 oktober: “Borstkanker, en dan?”
Deze avond zal dr. W.A. van Deijk, internist-oncoloog, in het kader van de “Borstkankermaand”, een
voordracht houden over de diagnose, het beloop en de behandeling van borstkanker. Er is tijdens
deze avond een uitgebreide mogelijkheid tot het stellen van vragen. U wordt ontvangen met een
kopje koffie/thee. De avond start om 19:30 uur en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. De toegang is
gratis.

Wijnavond Soroptimistenclub Westland
Vrijdag 5 oktober vindt in de Oude Kerk, Wilhelminaplein te Naaldwijk een wijnavond plaats. De
avond start om 19:30 uur. Het “goede doel” voor deze avond is Inloophuis Carma. Tijdens deze
avond zal er o.a. een proeverij plaatsvinden, ook zijn er diverse wijnen te koop. U bent allen van
harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De entree voor deze avond bedraagt € 5,- per
persoon.

Carma koor
Het Carma koor zingt één keer in de twee weken op donderdag van 10.00 uur tot 11:30 uur. Het koor
zingt o.l.v. Mary Oosterveer. Houdt u ook zo van zingen? Komt u gerust eens kijken en meezingen! U
bent van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. De
data kunt u terugvinden op www.inloophuiscarma.nl onder ” agenda”.

Workshop “Speksteen bewerken”
In het voorjaar van 2012 hebben wij een “pilot”
gehouden met de workshop “Speksteen
bewerken”. Deze pilot is zeer goed bevallen en
wij willen hier graag een vervolg aan geven. De
workshop wordt gegeven door Thea van
Marrewijk. Om een mooi resultaat te krijgen zijn
er vier á vijf bijeenkomsten. De data en overige
informatie kunt u binnenkort op onze website
www.inloophuiscarma.nl bekijken. Aanmelden
kan via info@inloophuiscarma.nl Na aanmelding
ontvangt u een mail met daarin nadere
informatie.

Inloophuis Carma start breicafé
Op vrijdag 2 november om 13.30 uur start Inloophuis Carma een nieuw initiatief. O.l.v. Karin Thoen,
docent handwerken, wordt er een inloopmiddag georganiseerd voor mensen die interesse hebben in
breien en haken. De cursus duurt 8 weken en er zijn geen kosten aan verbonden. Onder het genot
van een kop koffie of thee is er tijd voor een praatje, want breien en praten gaat vaak gelijk op. De
deelnemers kunnen zelf bepalen wat zij willen maken, maar kunnen met hulp van de docent kiezen
voor een thema, bv. het maken van gebreide kerstballen. Het Inloophuis staat open voor mensen
met kanker, mensen die kanker hebben gehad, of mensen die in hun naaste omgeving te maken
hebben met kankerpatiënten. Op een luchtige en ontspannen manier kan er met elkaar 8 weken lang
gehaakt en gebreid worden. De tijden zijn van 13.30 tot 16.00 uur. Het breicafé zal gehouden
worden op: Mariëndijk 40, 2675 SX te Honselersdijk. Heeft u interesse, dan kunt u zich voor het
breicafé aanmelden via info@inloophuiscarma.nl

Agenda
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

Oktober 2012
1-10
3-10
11-10
12-10
17-10
25-10
26-10
29-10

Yoga en inloop
Voordracht dr. W.A. van Deijk “Borstkanker, en dan?”
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloopochtend met een creatieve activiteit
Workshop (nadere gegevens t.z.t. op de site)
Carma Koor; kom gezellig meezingen!
Jeu de boules in Poeldijk; bij mooi weer tevens wandelen
Yoga en inloop
Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.

www.inloophuiscarma.nl

info@inloophuiscarma.nl

