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Beursvloer Westland.
Op 11 oktober is de tweede Beursvloer Westland
gehouden in de Priva Campus te De Lier. Dit is een
netwerkevenement voor bedrijven en maatschappelijke
organisaties, georganiseerd door Vitis Welzijn. Marie-José
Persoon en Pamela Breas-Bakker waren hierbij aanwezig
namens Inloophuis Carma. Er zijn die avond in totaal 14
matches gemaakt voor en door Carma!! Elke match werd
ondertekend door beide partijen en de notaris. Voor
iedere gemaakte match kreeg men een “wuppie”. Zo
gaan we met het netwerk van de Rabobank op zoek naar
een nieuw bestuurslid c.q. nieuwe bestuursleden en gaan we bij hen een workshop Fondsenwerving
volgen. Via een drukker wordt er drukwerk verzorgd en via een ander krijgen we hulp bij de lay-out
van onze nieuwe folder (als we een nieuw pand hebben!). Zo zijn er aanhangwagens aangeboden om
te helpen bij de verhuizing en mogen we rolsteigers gebruiken (en krijgen we schildersadvies) voor
ons nieuwe onderkomen. De tegenprestatie van Carma is o.a. zorgen voor publiciteit, vermelding op
onze website, een optreden van combo Alevare, een sieradenworkshop van Nicole Vink en een kudde
schapen proberen te hoeden als teambuilding o.l.v. Lex Thoen. Wilt u meer informatie over dit
evenement www.beursvloerwestland.nl

Jammer.
Inderdaad heel erg jammer dat de onderhandelingen tussen Inloophuis Carma en het
parochiebestuur niet hebben geleid tot een samenwerking op het gebied van de huisvesting van het
inloophuis in (enkele ruimten van) de pastorie.
Begin april van dit jaar begonnen beide partijen enthousiast met de plannen om de droom van
Carma te kunnen verwezenlijken: gebruik maken van de pastorie (van het mooie pand én van de
geweldige tuin) voor de activiteiten van Inloophuis Carma.
De afgelopen 6 maanden is er – zowel van de kant van het parochiebestuur als van de kant van het
bestuur van Carma – veel tijd en energie gestoken in de gezamenlijke gesprekken. Het is dan ook met
pijn in het hart dat Carma heeft moeten toegeven dat de droom, om zich met Inloophuis Carma in
(een deel van) de pastorie te vestigen, niet gaat uitkomen.
Wij gaan verder met onze zoektocht ………

Thema-avond ‘De Kracht van groente en fruit’
Het Westlandse Inloophuis Carma organiseert in samenwerking met de Heeren van Naeldwijck op
7 november a.s. een thema-avond in het kader van groente van fruit.
Velen weten hoe belangrijk groente en fruit is voor de gezondheid. Echter niet iedereen weet van de
speciale vruchten en groente die er zijn om je conditie te verhogen en je beter te voelen. Welke
wortel helpt goed tegen misselijkheid? Welke kleur groente en fruit heeft invloed op je lichaam? Dit
alles wordt uitgelicht op deze avond. Tevens worden er allerlei shakes gemaakt van groente en fruit
en kan geproefd worden van deze heerlijke lekkernij. De avond wordt gehouden in gebouw OJOS,
Choorstraat 95 te Monster en de aanvang is 19.30 uur. De toegang is gratis, echter vooraf
inschrijven is wenselijk. Dit kan door het sturen van een mail naar info@inloophuiscarma.nl

Start breicafé
Op vrijdag 2 november 13.30 uur start het Carmahuis 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 ook met hulp
van de docent kiezen voor een thema, bv. het maken van gebreide kerstballen. 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 Honselersdijk.
Heeft u interesse, dan kunt u zich voor het breicafé aanmelden via info@inloophuiscarma.nl

Workshop “Speksteen bewerken”
Na de pilot “Speksteen bewerken”, die in het
voorjaar van 2012 heeft plaatsgevonden, willen
wij hier 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 zijn: 7, 14, 21 en 28
november en 5 december van 10.00 uur tot 12.00
uur. De kosten voor deze workshop zijn € 25,=
(incl. steen, gebruik materiaal en koffie/thee)
Aanmelden kan nog via info@inloophuiscarma.nl
Na aanmelding ontvangt u een mail met daarin
nadere informatie.

Telefonische bereikbaarheid Inloophuis Carma
Sinds kort heeft Inloophuis Carma ook een eigen telefoonnummer. Het telefoonnummer is:
06-14237791 U kunt Inloophuis Carma telefonisch benaderen op maandag-, donderdag- en
vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Uiteraard kunt u op de overige tijdstippen uw
boodschap inspreken of een sms sturen; u ontvangt dan z.s.m. een reactie.

Agenda
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

November 2012
2-11
7-11
8-11
9-11

Start breicafé
Thema-avond: De kracht van groente en fruit
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloopochtend met een creatieve activiteit
Tevens mogelijkheid tot deelname ontspanningsoefeningen
Breicafé
12-11 Yoga en inloop
16-11 Breicafé
21-11 Workshop; nadere informatie via de site
22-11 Carma koor; kom gezellig meezingen!
23-11 Inloop met de mogelijkheid tot een spelletje
Breicafé
26-11 Yoga en inloop
30-11 Breicafé

Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.
www.inloophuiscarma.nl
info@inloophuiscarma.nl

