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In Memoriam
Op 14 september 2013 overleed tot ons groot
verdriet onze voorzitter Ton Berendse. Een
doorgewinterde bestuurder is niet meer.
Eind 2012 werd Ton zelf geconfronteerd met
kanker. Na de behandeling leek het aanvankelijk
goed met hem te gaan, totdat afgelopen zomer
de ziekte zich in alle hevigheid manifesteerde.
Ton meldde zich als bestuurslid voor Inloophuis
Carma tijdens de officiële opening van ons
nieuwe pand op 6 april 2013. Zijn eigen diagnose
had hem gemotiveerd om zijn organisatievermogen in te zetten voor het inloophuis. Na
enkele weken was hij al onze voorzitter! Helaas heeft Ton maar kort deel
uitgemaakt van het bestuur van Carma, een periode waar we met plezier
op terug kijken. Ton kon met z’n grote sociale netwerk en
bestuurderscapaciteiten veel voor elkaar krijgen.
Wat zullen we hem missen!
Wij wensen zijn gezin de kracht om dit verlies te dragen.

Lions tijdens de braderie in Naaldwijk
Lionsclub Westland was 28 en 29 augustus op de braderie van Naaldwijk
aanwezig om verse streekproducten (radijs, paprika, tomaten e.d.) te
verkopen. De voorbijgangers konden deze producten vers of gewokt
proeven en natuurlijk ook kopen! De opbrengst van deze verkoop is
bestemd voor de aanschaf van een AED voor Inloophuis Carma. Wij
willen de Westlandse Lions hartelijk bedanken voor hun fantastische
inzet.

Workshop “Visagie bij kankerpatiënten”
Woensdagochtend 25 september werd er in het Carmahuis een
workshop gegeven "visagie bij kankerpatiënten" door Cynthia Veenman,
visagiste bij Cynthia Veenman Visagie & Haarstyling. Meer informatie kunt
u vinden op www.cynthiaveenman.nl . Zij heeft de gasten veel geleerd
over het dagelijks gebruik van make-up. De workshop was zeer geslaagd
en we willen graag nog een workshop inplannen. Heeft u interesse om
ook deel te nemen? Laat het ons weten via een mailtje en dan kunnen wij
een datum plannen.

Thema-avond Borstkanker
De maand oktober is borstkankermaand. In het kader van deze maand
houden wij op woensdag 2 oktober a.s. een voorlichtingsavond over
borstkanker. Naast algemene informatie over borstkanker zal het
erfelijke type nader worden toegelicht. Sprekers die
avond zijn dr. Gert van Deijk, internist-oncoloog, en
Conny van der Sande, verpleegkundig specialist
oncologie. De avond wordt gehouden in het
Carmahuis. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is
gratis. Aanmelden voor deze avond is wenselijk en kan
via de mail: info@inloophuiscarma.nl

Aankondiging thema-avond november
Woensdagavond 6 november a.s. zal dr. R.E. Brouwer, werkzaam als
hematoloog/oncoloog in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, voor ons
een presentatie verzorgen over het Non-Hodgkin lymfoom. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Lotgenotencontact
Carla de Bloois, één van de initiatiefneemsters van Inloophuis Carma, wil
graag als ervaringsdeskundige een lotgenotengroep starten voor
vrouwen die voor hun borstkanker met hormonen worden behandeld.
Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Carmahuis. Wilt u meer
informatie, op onze website www.inloophuiscarma.nl kunt u doorlinken
naar haar uitnodigingsbrief. Voor verdere vragen kunt u mailen naar
info@inloophuiscarma.nl.

Sponsoring Fuchsia Hobby Club Westland
In de nieuwsbrief van juli hebben wij u op de hoogte gebracht van onze
aanwezigheid tijdens de Fuchsiashow in het Hofpark op 12, 13 en 14 juli.
Tijdens deze dagen werd er een loterij georganiseerd waarvan de
opbrengst elke jaar naar een ander goed doel toegaat. Wij zijn de
organisatie erg dankbaar dat wij dit jaar het goede doel mochten zijn.
Vrijdag 27 september jl. zijn er drie vertegenwoordigers van het bestuur
van de Fuchsia Hobby Club Westland in het Carmahuis geweest. Zij
kwamen om de cheque te overhandigen van de opbrengst van de loterij.
Wij waren zeer blij verrast met het bedrag van € 1000,=! Wij willen alle
betrokkenen hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag! Het bestuur van
de Fuchsia Hobby Club heeft ook gelijk mogen aanschouwen hoe mooi
het Carmahuis is geworden en hoe warm wij de gasten mogen
ontvangen.

Creatieve Workshops
Vanaf oktober kunt u op ons programma creatieve, verrassende en
inspirerende workshops vinden. Tijdens een verrassingsworkshop
worden er creatieve, decoratieve werkstukken gemaakt. Dat varieert van
mooie Home-decoraties tot een zeer unieke
kerstslinger. Voor de workshop is het prettig als
u zich wilt aanmelden via ons mailadres
info@inloophuiscarma.nl, zodat wij weten
hoeveel materiaal er aanwezig moet zijn. De
eigen bijdrage zal in principe € 3,50 per keer zijn.
Tijdens deze workshops, die boven in het
Carmahuis zullen worden gehouden, is er
beneden een gewone inloop. U bent van harte
uitgenodigd om onze activiteiten te bezoeken.

