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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van juni 2016.
Het programma voor juli en augustus 2016 kunt u hier vinden. Als u op deze link klikt,
opent het bestand en heeft u ook gelegenheid om het document te printen.

Terugblik Fietstocht
Zaterdag 18 juni 2016 heeft de fietstocht in het kader van ons eerste lustrum
plaatsgevonden. Vanaf 13.30 uur verzamelden een aantal enthousiaste fietsers zich bij
het Carmahuis. Na eerst een kopje koffie/thee gedronken te hebben, bekeken we
angstvallig de buienradar, waarna besloten werd te gaan fietsen. De buienradar gaf
immers aan dat het droog zou blijven. Een aantal gasten kozen de verkorte route en de
anderen namen de langere route. Al snel kwamen we erachter dat de buienradar niet zo
betrouwbaar was en bleek het noodzakelijk onze regenkleding aan te trekken. Frans
Zwinkels had voor Carma een mooie fietsroute van zo'n 30 kilometer uitgezet met een
prachtige tussenstop in Schipluiden bij "De Beeldenkas" van Willem Berkhout. Wij natte
fietsers konden daar lekker opdrogen, koffie/thee met wat lekkers nuttigen en de kleurige
verzameling van mozaïekbeelden bezichtigen. Gelukkig bleef het op de terugweg droog.
We kunnen, ondanks het weer, terugkijken op een fantastische fietstocht met mooie
ontmoetingen. Vrijwel unaniem zijn de deelnemers van plan om deze fietstocht (mét
bezoek aan de Beeldenkas) een keer met mooi weer te gaan fietsen!

Creatieve workshops
Vrijdagochtend 15 juli is er weer een creatieve workshop. Vrijdagochtend
12 augustus is er ook een creatieve workshop. Het samen creatief bezig
zijn werkt erg ontspannend en u kunt uw gedachten even verzetten. Doet u
ook mee met onze workshop? De eigen bijdrage voor een workshop is €
5,00. Aanmelden kan door ons een mail te sturen.

Kanjermiddag
In de zomerperiode (juli en augustus) is er geen kanjermiddag. Woensdagmiddag 21
september is er weer een kanjermiddag. Deze middag is bedoeld voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar die op welke wijze dan ook met kanker te maken hebben. Als
je vader of moeder, opa, oma, broer of zus ziek is (geweest) dan heb je bij de
kanjermiddag steun aan elkaar. Er wordt met elkaar een spel gedaan of een leuke
activiteit. Kom eens langs, eventueel met een vriendje of vriendinnetje, en ontmoet
elkaar op de kanjermiddag! De middag start om 14.00 uur. Aanmelden kan hier.
Wandelen
In juli en augustus wordt er niet gewandeld in verband met de vakantieperiode. Vanaf
september nodigt het wandelteam van Carma u uit om met ons mee te komen
wandelen. Donderdag 15 september verzamelen we om 10.00 uur op het
parkeerterrein Het Prinsenbos, Grote Achterweg 15a, 2671 LR in Naaldwijk. Het gaat
niet om kilometers maken maar om gezamenlijk lekker in de buitenlucht te zijn. Of het
koud of warm is, wandelen kunnen we altijd. De koffie na de wandeling is voor eigen
rekening. Aanmelden is wenselijk en kan door ons een mail te sturen.
Bereikbaarheid Inloophuis Carma - update
Wegens werkzaamheden is een gedeelte van de Dijkweg al enige tijd
afgesloten. U kunt met de auto en met de fiets van 20 juni tot en met 11
juli géén gebruik maken van de toegangsweg vanaf de Dijkweg richting
de wijk 'Floriëndaal'. Er zijn weer omleidingsborden geplaatst. We
moeten weer gebruik maken van de ingang via het bedrijventerrein
nabij de Gamma. De aannemer hoopt dat ca. 11 juli de weg weer wordt
opengesteld. Tot die tijd zullen we nog rekening moeten houden met
enige overlast. Gelukkig blijft het inloophuis wel bereikbaar voor
iedereen!
Donatie Ronde Tafel Westland
Zaterdag 11 juni 2016 werd het Valstar Holland Beachvolleybaltoernooi gehouden op het
strand bij Ter Heijde. De Ronde Tafel Westland had dit jaar als goede doelen gekozen
voor Stichting Droom je Thuis en Inloophuis Carma. Het toernooi is een groot succes
geworden. Was het de hele ochtend nat door miezerregen, bij aanvang van de eerste
wedstrijd werd het droog en dat is het de hele middag gebleven. Het was bijzonder om het
team van Ronde Tafel Westland in de oranje Carma T-shirts te zien spelen. Beide goede
doelen hebben na afloop van het toernooi uit handen van Ronde Tafel voorzitter Jeroen
Smiemans een cheque ontvangen van € 4000,=. Fantastisch! Alle deelnemers en de
organisatie willen wij hiervoor hartelijk danken!

Koffie bij Carma
De gastvrouwen bieden onze gasten graag een kopje koffie
aan. Maar wat nu als het koffiezetapparaat het plotseling
niet meer doet? John, van Bellservice Electroworld in De
Lier, heeft dit dezelfde dag voor ons opgelost, door een
prachtig functioneel koffiezetapparaat te sponsoren voor het
inloophuis. Wat een fantastisch gebaar! En uiteraard bent u
van harte uitgenodigd om een kopje koffie te komen
drinken.

Promotiefilmpje
Eind 2015 en begin 2016 heeft Wim van Wensveen van RITV opnamen gemaakt bij
Inloophuis Carma. Dit heeft geresulteerd in een mooi en representatief beeld van het
inloophuis. Wij zijn RITV zeer erkentelijk en dankbaar dat zij dit promotiefilmpje voor
Inloophuis Carma hebben gemaakt. Betreffend filmpje kunt u op onze website vinden
en op de site van RITV.

Lustrumevenementen:
10 september: Boogschieten met jongeren
12 oktober: Gezond eten bereiden en met elkaar nuttigen
23 november: Carrousel van Westland Oncologie Netwerk
18 december: Kerstconcert op de zondagmiddag en afsluiting
lustrumjaar.

Wist u dat...


Nadere informatie over bovengenoemde lustrumactiviteiten in de komende
nieuwsbrieven volgt?



Ria van Buuren prachtige zelfgemaakte foto-kaarten beschikbaar heeft gesteld
voor Carma? Deze te koop zijn voor € 1,50 per stuk en de opbrengst voor
Inloophuis Carma is?



U op de website www.eropuitwestland.nl veel uitstapjes en evenementen terug
kunt vinden? De evenementen van Inloophuis Carma daar ook geplaatst
worden?



U het jaarverslag van 2015 - gemaakt door Pamela Breas en Milou Samwel
- hier kunt lezen?



Inloophuis Carma, samen met Inloophuis Debora uit Delft, aanwezig is op het
Varend Corso Westland? Zij op 5, 6 en 7 augustus "beeldschoon" meevaren op
één van de drie Goede Doelen boten?



Er in juli 2016 geen nieuwsbrief van Inloophuis Carma zal verschijnen? Eind
augustus de volgende nieuwsbrief in uw mailbox komt?

Inloophuis: Oranjetuin 15, Naaldwijk
Telefoon:06 - 14237791

