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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van december 2016.
Het programma voor januari 2017 kunt u hier vinden. Als u op deze link klikt, opent het
bestand en heeft u ook gelegenheid om het document te printen.
Terugblik Young Carma
Op zaterdag 10 december was er weer een leuke activiteit voor Young Carma. We waren
te gast bij de heer Hans van der Hoeven in 's Gravenzande. Onder zijn deskundige
begeleiding zijn er leuke dingen gemaakt van hout en daarna bewerkt. Sterren, rendieren,
harten, alles was mogelijk. We zijn ook verwend met allerlei lekkers. Het was een gezellige
middag met elkaar en iedereen ging met iets moois naar huis. We willen Hans van der
Hoeven bedanken voor zijn gastvrijheid en begeleiding. Voor 2017 staan er weer leuke
activiteiten op het programma. Houd de site en de nieuwsbrief maar in de gaten.

Recent Kerstconcert Vocaal Ensemble Good Company
Zondag 18 december was de afsluiting van ons lustrumjaar, een jaar met vele bijzondere
activiteiten. Vocaal Ensemble Good Company heeft deze afsluiting muzikaal voor ons
verzorgd. Compleet in kerstsfeer hebben de gasten genoten van hun prachtige liederen en
voordrachten. Het kerstgevoel werd hierdoor versterkt. Wij danken Vocaal Ensemble Good
Company voor hun geweldige optreden bij het inloophuis.

Nieuwjaarsinloop
Vrijdag 6 januari 2017 is het inloophuis weer voor u geopend.
Er zal die dag, naast het brei- en haakcafé, een
Nieuwjaarsinloop zijn. Wij nodigen u allen van harte uit om
elkaar te ontmoeten en elkaar de beste wensen te komen
geven. We zijn geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Creatieve workshop
Vrijdagochtend 13 januari 2017 is er een creatieve workshop. Het samen creatief bezig zijn
werkt erg ontspannend, u kunt uw gedachten even verzetten en met de anderen in gesprek
gaan. Doet u ook mee met onze workshop? De eigen bijdrage voor een workshop is € 5,=.
Aanmelden kan door ons een mail te sturen.
Thema-avond: Hoe gaan kinderen om met kanker in de omgeving?
Als er iemand de diagnose kanker heeft gekregen, geeft dat veel zorgen. Men
belandt in een situatie waarbij emoties een grote rol spelen, ook voor de omgeving.
Het is lastig om te bepalen wat je dan aan kinderen vertelt. Wat vertel je wel en wat
niet? Je wilt de kinderen beschermen en tegelijkertijd voorbereiden op wat gaat
komen. Hoe pak je dat aan? Waar doe je goed aan?
Op 18 januari 2017 zal Anja Groenewegen, www.ontspannenkinderen.nl, een interactieve
presentatie houden. Zij zal ingaan op deze vragen. De avond start om 19:30 uur en duurt tot
21:30 uur. Wilt u deze avond bijwonen? U kunt zich aanmelden door ons een mail te sturen.
Donatie
Zondag 18 december 2016 hebben Nicole Vink en Frans van Meurs een cheque
overhandigd aan Conny v.d. Sande, bestuurslid Inloophuis Carma. Deze cheque is de
opbrengst van de verkoop van de kookboeken "Delisee's; 40 gezonde recepten van ons
See" van Marie-José Persoon. Wij zijn Nicole en Frans dankbaar voor dit prachtige bedrag.
Heeft u het boek nog niet? Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Inloophuis Carma en de
opbrengst is voor het inloophuis.

Kerstgroet
Inloophuis Carma wil iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, het inloophuis een
warm hart toedraagt. Tevens bedanken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen gedurende
het afgelopen jaar.
Wij kijken terug op een mooi en bijzonder lustrumjaar en kijken uit naar 2017, het jaar waarin
Inloophuis Carma zich gaat vestigen op Dijkweg 21 in Naaldwijk.

Wist u dat...






het inloophuis is gesloten van 26 december 2016 tot en met 5 januari 2017?
er hard wordt gewerkt aan de plannen voor het opknappen van het nieuwe pand?
op 20 januari 2017 de officiële sleuteloverdracht van ons nieuwe onderkomen zal
zijn?
wij u in 2017 weer graag begroeten in het Carmahuis?
het op 4 februari 2017 Wereld Kanker Dag is en wij die dag geopend zijn met diverse
activiteiten?
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