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Workshop Speksteen bewerken
De workshop “Speksteen bewerken” van het voorjaar 2013 is inmiddels
afgerond. De deelnemers zijn meerdere woensdagochtenden bij elkaar
gekomen om, onder leiding van Thea van Marrewijk, een stuk speksteen
te bewerken. Er zit enorm veel creativiteit bij de gasten en het is mooi om
te zien hoe die creativiteit vorm geeft aan een steen. Het resultaat is erg
bijzonder! Mocht u ook geïnteresseerd zijn om
een workshop “Speksteen bewerken” te volgen
kunt u meer informatie opvragen bij
info@inloophuiscarma.nl Bij voldoende
aanmeldingen kunnen we, in overleg, weer een
nieuwe workshop gaan starten.

Brei- en haakcafé
Vrijdag 21 juni was er een inloop met het breicafé. In het vervolg zullen
we aan het breicafé toevoegen dat het ook een haakcafé betreft, want
dat er ook volop wordt gehaakt hebben we 21 juni kunnen zien. Die
ochtend kwam mevrouw Hogenelst langs met enorm veel gehaakte
voorbeelden en ook de daarbij behorende patronen werden
uitgewisseld. Het was een hele gezellige en leerzame ochtend. We hopen
mevrouw Hogenelst nogmaals te mogen ontvangen tijdens onze brei- en
haakactiviteiten.

Sponsoring Kiwanis
Vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni heeft het Kiwanis Westland Culinair
Evenement plaats gevonden. Zaterdagavond 22 juni had onze voorzitter,
Ton Berendse, het grote genoegen een cheque te mogen ontvangen van
de serviceclub Kiwanis.
Op de cheque stond het mooie bedrag van € 5.000, =! Een geweldige
bijdrage bedoeld om onze activiteiten rondom kinderen te kunnen
vergroten en verbeteren. Wij zijn alle leden van Kiwanis en de bezoekers

van het Kiwanis Westland Culinair Evenement zeer dankbaar. Meer
informatie kunt u vinden op www.kiwaniswestlandculinair.nl

Thema-avond 10 juli 2013: Huidkanker
Op woensdag 10 juli a.s. zal de heer R.I. Siphanto, als dermatoloog
verbonden aan de Reinier de Graaf Groep in Delft, een lezing verzorgen
over huidkanker. Verteld zal worden over de meest voorkomende
vormen van huidkanker, zoals melanoom, plaveiselcel, carcinoom en
basaalcel. Ook zullen moedervlekken aan bod komen.
Deze interessante lezing wordt gehouden in het Carmahuis. De aanvang
is 20.00 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur. De entree is
gratis. Aanmelden is wenselijk en kan via info@inloophuiscarma.nl .

Kerkenveiling Ontmoetingskerk
Op zaterdag 1 juni organiseerde de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een
benefit diner en een kerkenveiling in De Kandelaar. De opbrengst hiervan
gaat naar Inloophuis Carma en een drietal andere goede doelen. De
kerkenveiling verliep zeer geanimeerd en heeft in totaal € 11.000,=
opgebracht. In het najaar zal er nog een bazaar plaatsvinden, hiervan zal
een deel van de opbrengst ook naar
Inloophuis Carma gaan. Wij zijn de PKN kerk
in Naaldwijk zeer dankbaar dat zij dit jaar
Inloophuis Carma hebben gekozen als één
van hun goede doelen.

Young Carma kanjermiddag
Woensdag 19 juni hebben we een inloop voor de kanjers gehouden.
Deze inloop is voor kinderen van 6 t/m 10 jaar die, op welke wijze dan
ook, in aanraking zijn gekomen met kanker. Op de kanjermiddagen gaan
we een gezellige activiteit met elkaar ondernemen zodat iedereen zich
helemaal thuis voelt.
Inmiddels is er voor de kanjers e.a. aan materiaal aangeschaft. Zo is er nu
een heerlijke tafel waar ze multifunctioneel gebruik van kunnen maken.
Een prachtige voetbaltafel en nog wat klein speelmateriaal, met dank aan
de diverse sponsors.

De eerstvolgende kanjermiddag is op woensdagmiddag
17 juli 2013. De middag start om 14:00 uur en duurt tot 16:00.
Voor de activiteit die we in juli willen gaan doen, is het voor de
organisatie wel fijn als we weten op hoeveel kanjers we kunnen rekenen.
Dus weet je nu al of je kan komen? Laat het alvast weten via ons
mailadres. Aan de kanjermiddagen zijn géén kosten verbonden.
In augustus zullen we, vanwege de vakantieperiode, géén kanjermiddag
hebben, maar vanaf september starten we weer elke 3e woensdag van
de maand.

Zomerprogramma
De maand augustus zal het programma een aangepaste vorm hebben. In
verband met de vakantieperiode is besloten voor 1 maand een ander
programma aan te bieden. Elke week zullen we wel een inloop hebben,
maar op andere tijden. Wij bevelen u aan om de website even te
raadplegen voor de juiste openingstijden.
We hebben in augustus ook een keer een avond inloop met de
mogelijkheid om een stoelmassage (eigen bijdrage € 3,50) te ontvangen.
Voor die stoelmassage kunt u zich via ons mailadres inschrijven.

Carma koor
Vanaf donderdagochtend 5 september starten we weer met het Carma
koor. Er wordt gekeken naar nieuwe liederen, sommige in een ander
genre, zodat er weer gerepeteerd kan gaan worden. Houdt u ook van
zingen? Kom gerust eens een kijkje nemen op 5 september bij het Carma
koor!

Psychosociale hulp bij kanker / Groepsgesprekken
In september gaat Yvonne Vijverberg-van der Voort (Toegepast
Psycholoog) in het inloophuis Carma starten met groepsgesprekken
voor mensen met kanker. Voor het deelnemen aan groepsgesprekken
moet soms een drempel overwonnen worden, want ”Wat moet je met
die verhalen van een ander, je hebt genoeg aan jezelf”.
De ervaring is echter dat er veel herkenning, steun en begrip bij elkaar
gevonden wordt. Leren van elkaar en dát meenemen, waar je iets mee
kan en de rest daar achterlaten, dat is het doel.
Voor verdere informatie en/of opgeven kan er contact worden
opgenomen met Inloophuis Carma via info@inloophuiscarma.nl .

