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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van juni 2015.
Het programma voor juli 2015 kunt u hier vinden. Als u op deze link klikt, opent het
bestand en heeft u ook gelegenheid om het document te printen.
Huwelijkscadeau Anne Huberts en Toine van Tuijl
Op een zonnige vrijdag begin mei zijn Anne Huberts en Toine van
Tuijl getrouwd. Zij zijn gelukkig met elkaar en met alles wat ze
hebben, dus besloten ze om aan hun gasten als huwelijkscadeau
een gift voor Inloophuis Carma te vragen. U begrijpt dat ons dit
niet alleen verraste, maar ook ontroerde...... Carma had geluk dat
zij heel veel mensen op hun huwelijk hadden uitgenodigd en dat al
deze mensen - net als het bruidspaar - Carma een warm hart
toedragen, want de totale gift is € 5170,= geworden!!! Dit is echt
ongelooflijk. Carma gaat samen met het bruidspaar overleggen
voor welk project dit geld gebruikt gaat worden. Recent was het
"jonge" echtpaar op bezoek in het Carmahuis en hebben wij hen
op een passende wijze alsnog gefeliciteerd met hun huwelijk en
bedankt voor hun geweldige donatie.

Rondetafelgesprek: "Uitgezaaide kanker en dan?"
Kanker kan ontstaan in bijna elk orgaan in het lichaam. We spreken dan van een
kwaadaardige tumor, waarvan cellen kunnen los raken. Deze cellen kunnen via het bloed
en/of de lymfe ergens anders in het lichaam terechtkomen. Ze kunnen zich daar hechten
en uitgroeien tot gezwellen. Dit zijn uitzaaiingen. Een ander woord voor uitzaaiingen is
metastasen. De ontdekking dat er uitzaaiingen zijn is vaak opnieuw schokkend, en gooit
het hele leven en toekomstverwachtingen opnieuw overhoop. De behandeling van de
uitzaaiingen kan bestaan uit medicijnen, operatie, bestraling of een combinatie daarvan,
soms gericht op genezing, of bedoeld zijn om de kwaliteit van het leven zo positief
mogelijk te beïnvloeden.
Op woensdag 1 juli zal om 19:30 uur een rondetafelgesprek plaatsvinden over dit
onderwerp. Bij het rondetafelgesprek zijn aanwezig Dr. W.A. (Gert) van Deijk, internist-

oncoloog, Joke Ligthart, physician assistant en Conny van der Sande, verpleegkundig
specialist. U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mailtje te sturen.
SamenLoop voor Hoop
Als u deze nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt, begint bijna het mooie inspirerende
evenement in het Hofpark te Wateringen: De SamenLoop voor Hoop Westland. Als
symbool van de voortdurende strijd tegen kanker wordt er in estafettevorm gedurende 24
uur (en in een rustig tempo) een parcours door het Hofpark gelopen.
Het is uiteraard nog steeds mogelijk om u aan te melden als survivor.
Een survivor is iemand die strijdt tegen de ziekte kanker of de ziekte heeft overwonnen.
Tijdens de SamenLoop voor Hoop Westland zijn de survivors eregasten en worden zij
extra in het zonnetje gezet en is er voor hen een speciaal (verwen)programma. Bent u een
survivor? Word dan eregast! Aanmelden kan via de website. Wij zullen u héél graag
ontvangen in het weekend van 27 en 28 juni. Het is absoluut niet verplicht om aan alles
deel te nemen. Ook al bent u er alleen maar voor de ereronde. Of wilt u liever alleen op
zondag even langskomen? Ook dat is goed!
We wandelen met een groot team voor het team Inloophuis Carma
mee in dit evenement. Als u zaterdag of zondag een kijkje komt
nemen in het Hofpark, dan ziet u ongetwijf eld onze teamleden
over het parcours wandelen.
Op het veld zal ook de ontmoetingstent te vinden zijn. U bent van
harte uitgenodigd om daar een kijkje te komen nemen. Er is
genoeg te doen en uiteraard is er ruimte om elkaar te ontmoeten
en een gesprek te hebben met elkaar.
Workshop Creatief schrijven met als thema: "Inspiratie".
Na een periode van ziek-zijn of voor een periode van behandeling is inspiratie ver te
zoeken. Het lijkt alsof ziek-zijn nog het enige is dat er is....
Herkent u bovenstaande? Bezoek dan de workshop schrijven o.l.v. Annette Koedood, met
als thema "Inspiratie". Met behulp van schrijfoefeningen gaat u op zoek naar dat wat u
inspireert. Ondanks of misschien wel juist dankzij uw ziek-zijn.
Tijdens de workshop creatief schrijven op dinsdag 30 juni aanstaande gaan we ermee
aan de slag met behulp van allerlei schrijfoefeningen. U hoeft geen ervaring te hebben met
schrijven, u hoeft geen tekstschrijver te zijn om mee te doen met deze avond. Het enige
wat u nodig hebt is pen, papier en een beetje durf. De avond start om 19:30 uur en zal
alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen. Indien u zich wilt aanmelden kan dat
door een mail te sturen.
Carmakoor
Het Carmakoor zingt op donderdag 9 juli voor het laatst voor de vakantieperiode. Vanaf
donderdag 3 september starten zij weer. Het koor begint altijd eerst met een kopje koffie of
thee en daarna gaan zij onder begeleiding van Wil van Rest, accordeon, en Mary
Oosterveer, dirigente, diverse liederen zingen. Zingen met elkaar doet goed! Wilt u ook
een keer komen kijken bij het koor? Wellicht eens proberen mee te zingen? U bent van
harte uitgenodigd!
In de zomervakantie is er geen koor maar zijn we wel op die ochtenden geopend voor een
ontmoeting met elkaar. Op het programma vindt u de verdere informatie.

Braderie 10 en 11 juli
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli vindt in 's-Gravenzande de
jaarlijkse braderie plaats. Ook dit jaar staat Lionsclub
Westland er met een kraam met Westlandse streekproducten,
wederom gesponsord door Handelsbedrijf QPI uit De Lier.
En... voor de derde keer op rij heeft Lionsclub Westland
gekozen voor Inloophuis Carma als goede doel. Hier zijn wij
natuurlijk enorm blij mee!
Dus kom één van deze dagen naar de gezellige braderie in 's-Gravenzande, koop een
pakketje met groente (van radijs tot komkommer en van tomaat tot aubergine) en steun
hiermee Inloophuis Carma. Alvast onze hartelijk dank. Nu maar hopen op goed weer!
Wandelen
We gaan weer wandelen met Carma! Het wandelteam van Carma
nodigt u uit om elke maand met ons mee te komen wandelen.
Donderdag 16 juli verzamelen we om 10.00 uur bij het
Prinsenbos, Grote Achterweg 15a te Naaldwijk. De gastvrouwen
wachten u op bij het parkeerterrein. 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. In de
volgende nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht waar de
wandelgroep op donderdag 13 augustus 2015 vertrekt!

Creatieve workshop
Vrijdag 24 juli is er naast de gewone inloop ook gelegenheid om deel te nemen aan de
creatieve workshop. Tijdens deze workshop wordt er iets moois met elkaar gecreëerd. Het
samen creatief bezig zijn blijkt toch erg ontspannend te werken. Doet u ook mee met onze
workshop? We starten om 10.00 uur. Aanmelden is wenselijk i.v.m. het materiaal en kan
door een mail te sturen. Eigen bijdrage is 5 euro.

Jaarverslag Carma 2014
Sinds kort kunt u het jaarverslag van Inloophuis Carma 2014 op onze
website lezen.
Pamela Breas-Bakker, secretaris Stichting Inloophuis Carma, en Milou
Samwel, vrijwilligster bij Carma, hebben hard gewerkt om een mooi
jaarverslag neer te zetten.
Wij nodigen u uit om hier ons jaarverslag in te zien. We zijn benieuwd
wat u ervan vindt!

Facebook en Twitter
Inloophuis Carma is ook te vinden op Facebook en op Twitter. Heeft u zelf een Facebook
of Twitter account? Dan kunt u ons liken en ontvangt u geregeld een update of een
nieuwsbericht.

Inloophuis: Oranjetuin 15, Naaldwijk
Telefoon:06 - 14237791

