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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van november 2016.
Het programma voor december 2016 kunt u hier vinden. Als u op deze link klikt, opent
het bestand en heeft u ook gelegenheid om het document te printen.
Breaking news
In de namiddag van 24 november bereikte ons het fantastische nieuws dat de
omgevingsvergunning voor het pand aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk rond is!! Wij zijn
Gemeente Westland dankbaar dat zij het maatschappelijk belang van een inloophuis
hebben meegewogen in hun besluit. Dat betekent dat Inloophuis Carma in het vroege
voorjaar gaat verhuizen naar de Dijkweg! In onze volgende nieuwsbrief volgt hierover
meer informatie.

Beursvloer Westland 2016
Donderdag 27 oktober jl. was Inloophuis Carma aanwezig bij Rabobank Westland tijdens
de 6e editie van Beursvloer Westland, georganiseerd door Vitis Welzijn. Wat een geweldig
evenement is dat! Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maken op deze
avond matches met gesloten beurzen. Er deden 45 bedrijven en 45
vrijwilligersorganisaties mee. In totaal zijn er 228 matches geregistreerd en ondertekend
door de notaris. Inloophuis Carma heeft zelf 9 mooie matches kunnen maken. We zullen
bij de uitvoering van de matches uiteraard de bedrijven noemen in onze nieuwsbrief. Er
zijn ook matches gemaakt met het oog op ons nieuwe pand, dat Inloophuis Carma begin
2017 hoopt te betrekken. Al met al kijkt Carma terug op een prachtige editie van
Beursvloer Westland!

Young Carma
Op zaterdag 10 december wordt er een gezellige middag georganiseerd voor Young
Carma. Jongeren van 11 t/m 15 jaar die op welke wijze ook met kanker te maken hebben,
zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit. Deze middag gaan we,
onder deskundige begeleiding, hout bewerken. Er kan van alles worden gemaakt! De
middag vindt plaats in een werkplaats aan De Braillestraat 11 in 's Gravenzande. We
starten om 13:00 uur en gaan door tot 15:00 uur. Aanmelden kan tot 7 december door
ons een mail te sturen. Klik hier om de flyer te bekijken.

Carmakoor sluit 2016 gezellig af
Elke donderdag in de even weken komt het Carmakoor bij elkaar. Zij beginnen met
een praatje en warmen daarna hun stemmen op om met elkaar mooie liederen te
zingen. Het is een fijne groep die onder leiding van Mary Oosterveer (dirigent) en Jaap
de Groot (muzikale begeleiding) goede zangochtenden ervaart. Zingen is goed voor
lichaam en geest. Recent onderzoek naar de kracht van het zingen heeft uitgewezen
dat (samen) zingen o.a. een positieve invloed heeft op het welbevinden, zowel
emotioneel als sociaal.
Als afsluiting van 2016 zal het koor op 15 december zingen van 10:00 uur tot 11:30
uur en zij sluiten met elkaar het jaar af met een heerlijke lunch.
Wilt u ook eens een keer komen kijken of het koor een goede activiteit voor u is? U
bent op 15 december welkom. Ook in 2017 zal het koor op de donderdag in de even
weken bij elkaar komen. Houd onze activiteitenkalender in de gaten en weet dat u
altijd welkom bent!
Creatieve kerstworkshop
Vrijdagochtend 16 december is er weer een creatieve kerstworkshop. 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 kerstworkshop? De eigen bijdrage
voor een workshop is € 10,=. In verband met een beperkt aantal plaatsen is aanmelden
noodzakelijk. Aanmelden kan door ons een mail te sturen.

Kerstconcert: Vocaal Ensemble Good Company
Op 18 december om 15:00 uur zal Vocaal Ensemble Good Company voor (en af en toe
met) u kerstliederen zingen. Het ensemble, bestaande uit vier dames en vier heren onder

leiding van dirigent Joost de Ridder, biedt wat de naam belooft, namelijk 'goed
gezelschap'. Acht stemmen, die elkaar al lang geleden gevonden hebben in koorzang. Wij
nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn zodat we met elkaar kunnen genieten van
dit ensemble. Met deze muzikale middag zullen we het lustrumjaar afsluiten. Er is
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. Aanmelden kan
door ons een mail te sturen.

SamenLoop voor Hoop Westland
Via deze weg willen wij u attent maken op het prachtige evenement
SamenLoop voor Hoop Westland in 2017. Dit evenement zal
plaatsvinden op zaterdag 24 juni vanaf 14:00 uur tot zondag 25 juni
14:00 uur in het Hofpark te Wateringen. De kick off van de SamenLoop voor Hoop is
op 20 januari 2017 om 20:00 uur bij de Demokwekerij, Zwethlaan 52 in Honselersdijk.
Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op
www.samenloopvoorhoop.nl/westland
Donaties
Op 8 oktober 2016 heeft Inloophuis Carma bij het 50 jarig bestaan van Partycentrum
De Ark met een stand vol informatie gestaan. Op vrijdag 4 november 2016 kwam
Lonneke van Leeuwen van Partycentrum De Ark een prachtige donatie van € 750,=
overhandigen. Tevens ontvingen wij een geweldig schilderij met een prachtige tekst
erop. Dit schilderij krijgt een mooi plaatsje in het inloophuis. Wat zijn wij dankbaar
voor dit prachtige gebaar en wij zullen het een goede bestemming geven.
Op 31 oktober 2016 bezocht Peter Kortekaas ons inloophuis om 2 giften te
overhandigen: de eerste betrof het opgehaalde geld tijdens een buurtfeest van de
Duindistel/Zeewinde en de tweede was van de PreRide. Tezamen goed voor €
435,=. Geweldig dat mensen op allerlei evenementen aan Inloophuis Carma denken!

Nog te houden lustrumevenementen:

18 december: Kerstconcert met Vocaal Ensemble Good
Company & afsluiting lustrumjaar

Wist u dat...




De vrijwillig(st)ers van Inloophuis Carma weer deelnemen aan de
herhalingscursus voor het gebruik van de AED?
De keramiekworkshop erg positief wordt ervaren? Er naast waardevolle
gesprekken ook nog eens mooie creaties gerealiseerd worden?
De bijzondere dag "Na de diagnose, wat nu?"een waardevolle bijeenkomst is
geweest?

