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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van juni 2017.
Het programma voor juli 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 feestelijke opening Inloophuis Carma
Zaterdag 10 juni 2017 was de officiële en feestelijke opening van Inloophuis Carma.
Nadat ceremoniemeester Marc Pleijsier ons verwelkomde, zong Clazien, één van de
vrijwilligers bij Carma, ons vanaf het balkon toe. Clazien had op de wijs van 'Mag ik dan
bij jou' haar eigen tekst gemaakt, speciaal voor Inloophuis Carma. Ze werd muzikaal
begeleid door Kees van der Knaap op gitaar. U kunt de tekst van het lied hier nalezen.
Vervolgens hielden Pech Samwel, voorzitter van Inloophuis Carma, en Elly van der Wilk,
voorzitter van TerminuZ, een korte toespraak, waarna we het glas konden heffen op de
opening van de nieuwe locatie van het inloophuis. Na de officiële openingswoorden en
onthulling van het naambord door mevrouw Anne van Tuijl-Huberts kon iedereen een
kijkje nemen in het sfeervol ingerichte pand. Ruim 200 belangstellenden maakten in de
loop van de dag gebruik van die mogelijkheid. Het 'organisatiecomité 10 juni', alle
sponsoren, vrijwilligers en belangstellenden: hartelijke bedankt! We kijken terug op een
mooie dag en we kijken vooruit naar een mooie toekomst op Dijkweg 21.

Cheque overhandiging Ronde Tafel Westland
Zaterdag 10 juni vond het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi van
de Ronde Tafel Westland plaats. 20 teams (voornamelijk
Westlandse bedrijven) streden om de felbegeerde hoofdprijs. De
leden van de Ronde Tafel Westland hebben dit toernooi
georganiseerd voor 2 goede doelen: Inloophuis Carma en
TerminuZ. Het was fantastisch om aan het eind van de dag een
prachtige gezamenlijke cheque in ontvangst te mogen nemen van € 7500.
Verkoop planten Flower Trials
Zaterdagochtend 17 juni waren er vrijwilligers van Carma aanwezig tijdens de
verkoop van de overgebleven planten van de Flower Trials. De verkoop werd
gehouden bij Demokwekerij Westland in Honselersdijk. De opbrengst is voor
Inloophuis Carma. Het was goed te zien dat er goed werd verkocht. De exacte
opbrengst kunnen we op dit moment nog niet vermelden. We bedanken iedereen die
planten heeft gekocht deze ochtend.
De Glazen Pluim
Op vrijdagmiddag 23 juni werden er Glazen Pluimen
uitgereikt in De Westlandse Druif te Monster. De Glazen
Pluim is een initiatief van Fonds Westland en AD Haagsche
Courant. Particulieren en organisaties kunnen een aanvraag
indienen om hun project (bedoeld om het leven van een
grote groep mensen te veraangenamen) te verwezenlijken.
Peter Kortekaas had € 1000 aangevraagd voor Inloophuis
Carma om de gasten middels een nieuwe tuinset te laten genieten van de tuin op
Dijkweg 21. Op deze middag werden 18 Glazen Pluimen uitgereikt met in totaal een
waarde van € 20.000. Tot onze grote blijdschap is het verzoek van Peter door de jury
gehonoreerd en ontving Inloophuis Carma de Glazen Pluim van € 1000. Geweldig
Peter, bedankt!
SamenLoop voor Hoop Westland 2017
Het evenement SamenLoop voor Hoop Westland heeft op 24 en 25 juni 2017 in het
Hofpark in Wateringen plaatsgevonden. Wat een geweldig evenement is het weer
geweest! Emotie, saamhorigheid, warmte, het roept vele verschillende dingen op.
Zaterdagmiddag kregen de eregasten en hun introducé een lunch aangeboden. Deze
lunch werd compleet verzorgd door de vrijwilligers van diverse organisaties. Om 14.00 uur
was de opening van het evenement en werd de ereronde gewandeld door de
survivors/eregasten. Na deze emotionele ronde werd er 24 uur lang door een kleine 50
teams (waaronder het team van Inloophuis Carma) in estafettevorm gelopen. De
eregasten konden tevens deelnemen aan het verwenprogramma. Er waren o.a.
masseurs, visagistes en fysiotherapeuten aanwezig. Zaterdagavond om 23:00 uur was de
Kaarsenceremonie en na het voordragen van mooie gedichten liepen brandweerlieden de
aansluitende ronde voorop met fakkels.
Het gehele weekend was de ontmoetingstent open voor een ieder. Fijn om te zien dat er
mooie ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Zondag om 14.00 uur was de
slotceremonie.
Dit jaar is er een mooi bedrag bij elkaar gebracht van € 80.000. Wij danken iedereen die
heeft bijgedragen aan dit fantastische weekend.

Golfen voor het goede doel
Op zondagmiddag 25 juni werd er op Golfclub Ockenburgh een golftoernooi
gehouden in het kader van de goede doelen acties voor Inloophuis Carma. Golfclub
Ockenburg heeft dit jaar gekozen voor Inloophuis Carma als zijnde het goede doel
voor hun activiteiten. Pas in november zal de grootte van de donatie bekend zijn.
Voorafgaande aan het toernooi waren twee vrijwilligsters van Carma zondag op de
golfbaan aanwezig om de spelers informatie te geven over Inloophuis Carma. Na
afloop van het toernooi heeft bestuurslid Pamela Breas-Bakker de golfers bedankt
voor hun inzet en steun aan Carma.
Braderie 's-Gravenzande
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli verkoopt Lions Club Westland weer verse
streekproducten voor het goede doel. Dit jaar is - evenals in 2013 en 2015 - Inloophuis
Carma weer het goede doel. De verkoopstand wordt bemenst door leden van Lions
Club Westland, geholpen door vrijwilligers van Inloophuis Carma. Onze vrijwilligers
helpen niet alleen bij de verkoop van de producten, zij kunnen de mensen op de
braderie op deze manier eveneens informeren over wat het inloophuis te bieden heeft.
Kom 7 of 8 juli naar 's-Gravenzande en koop deze verse, gezonde streekproducten!
Thema-avond: Zorg voor de mantelzorger
Mantelzorgers zijn familieleden of vrienden die zorgen
voor hun zieke naaste. Dit kan gaan om lichamelijke
verzorging, hulp in het huishouden, maar ook de regeldingen als ziekenhuisbezoeken en administratie. Maar
wie zorgt er voor de mantelzorger? Hoe blijf je als
mantelzorger overeind als de zieke naaste achteruit
gaat? Woensdagavond 12 juli om 19:30 uur gaan
Lydia Schraven en Marjon van Oosten, consulenten
mantelzorg bij Vitis Welzijn, graag met jullie hierover in gesprek en geven tips en
handvaten mee. Aanmelden voor deze bijeenkomst is wenselijk en kan door ons een
mail te sturen.
Creatieve workshop
Vrijdagochtend 14 juli 2017 is er weer 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 € 5,00. In verband met het beperkt aantal plaatsen is
aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan door ons een mail te sturen.

Wandelen
Donderdag 20 juli 2017 gaan we met elkaar weer wandelen.
Het gaat niet om kilometers maken maar om gezamenlijk
lekker in de buitenlucht te zijn. Loopt u ook met ons mee? We
starten om 10:00 uur vanaf Inloophuis Carma, Dijkweg 21.
Aanmelden is wenselijk en kan door ons een mail te sturen.
Ontspannende voetmassage
Een ontspannende voetmassage, even tijd voor uzelf, het kan bij Inloophuis Carma op
vrijdag 28 juli 2017. Tine van Balen is, op afspraak, aanwezig om een ontspannende
voetmassage te verzorgen. U moet zich hiervoor wel voor 26 juli hebben aangemeld.
Aanmelden kan door een mail te sturen. Eigen bijdrage hiervoor is € 5,00.
Wist u dat...
•
•
•

•

er in juli geen nieuwsbrief zal worden toegestuurd?
de nieuwe boekenkast in onze woonkamer gesponsord is door familie De Jager
uit Monster?
er op zaterdag 16 september 2017 een heerlijke dag voor u wordt
georganiseerd in samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft?
Neem alvast een kijkje op www.pluk-de-dag.org
op 27 november 2017 de voorstelling 'Help ik leef' is in het Haga Ziekenhuis?
Kijk op deze flyer voor meer informatie.

Let op: vanaf 2 mei een nieuw adres!

