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Agenda December

Re-Sell donatie
Zaterdag 3 november jl. heeft Inloophuis Carma, tijdens de
donatie ronde van Kringloopwinkel Re-Sell, een cheque
mogen ontvangen t.w.v. € 2.500,=. Het is bijzonder om te
zien dat zoveel mensen Inloophuis Carma een warm hart
toedragen.
Kringloopwinkel Re-Sell is te vinden op Langestraat 115 te ’s
Gravenzande. www.re-sell.nl

Jeu de boules in Poeldijk
Vrijdagochtend 26 oktober was er een Jeu de boules ochtend bij Jeu de boules vereniging van S.V.
Verburch in Poeldijk. Wij werden wederom gastvrij ontvangen door de heer Van Dijk met een kopje
koffie of thee. Omdat het schoolvakantie was waren ook de kinderen en/of kleinkinderen
uitgenodigd mee te komen. Dit was erg succesvol. De aanwezige kinderen hebben zich goed
vermaakt; zij mochten ook deelnemen aan de Jeu de boules, of lekker kleuren of spelen. Wat ons
betreft was dit voor herhaling vatbaar.

Kick- off: Samenloop voor Hoop 2013
Donderdagavond 1 november heeft de Kick- off van de Samenloop voor Hoop plaatsgevonden bij
Priva in De Lier. De Samenloop voor Hoop zal plaatsvinden op 25 en 26 mei 2013 in het Hofpark van
Wateringen. Inloophuis Carma was deze avond ook aanwezig om informatie te geven over het
Inloophuis. Op 25 en 26 mei 2013 zullen wij ook aanwezig zijn in het Hofpark. Schrijft u deze datum
alvast in uw agenda? Zie ook www.samenloopvoorhoopwestland.nl
Meer informatie over de invulling van het programma tijdens de Samenloop voor Hoop kunt u t.z.t.
vinden op onze website en via onze nieuwsbrief.

De kracht van groente en fruit
7 november jl. hebben wij in gebouw OJOS te Monster een thema avond gehouden over “De kracht
van groeten en fruit”. Er waren vele gasten die deze avond bezocht hebben. Aad van der Ende van
De Heeren van Naeldwijck, had een aantal shakes klaargemaakt die geproefd konden worden.
Hierdoor werd het een interactieve avond waarbij ook veel is gelachen. Uiteraard hebben wij ook
veel nieuwe dingen gehoord over de verschillende groente- en fruitsoorten. Zo waren er weinig
mensen die gehoord hadden van de Zuurzak. Wij kijken terug op een zeer informatieve en gezellige
avond.

Workshop tapas/kleine hapjes maken
Woensdagavond 12 december organiseren wij een avond waar u met elkaar hapjes/tapas kunt
bereiden en deze daarna met elkaar kunt nuttigen (of eventueel mee naar huis kunt nemen). De
eigen bijdrage voor deze avond bedraagt € 3,50. U kunt zich voor deze avond aanmelden via
info@inloophuiscarma.nl

Workshop Kerststuk maken
Op vrijdagochtend 21 december a.s. wordt er door Wil v.d. Kaaij een workshop gegeven. U kunt deze
ochtend een gezellig kerststuk komen maken. De workshop wordt gegeven op Nobelstraat 14 te ’s
Gravenzande. De kosten voor de workshop bedragen € 12,50 (inclusief koffie/thee en materiaal).
Voor deze workshop kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naar info@inloophuiscarma.nl
U ontvangt een bevestiging met daarin de verdere informatie. Wacht niet te lang met inschrijven,
want helaas is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Agenda

December 2012

Donderdag
Vrijdag

6-12
7-12

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

10-12
12-12
14-12
20-12
21-12

Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloop met de mogelijkheid om kerstengeltjes (papier) te maken
Breicafé
Yoga en aansluitend inloop
Workshop tapas/kleine hapjes maken (inschrijven gewenst)
Breicafé
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Workshop; kerststuk maken (inschrijven via info@inloophuiscarma.nl )
Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.

www.inloophuiscarma.nl

info@inloophuiscarma.nl

