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Opening tijdens feestdagen

Training reanimatie en AED gebruik
Eind november hebben de vrijwilligers, coördinator en bestuursleden van
Inloophuis Carma onderricht gehad in reanimatie en het gebruik van de
AED. Voor deze cursus had Arie Camfferman van AC opleidingen ons zijn
ruimte en materiaal ter beschikking gesteld. De docent op deze avonden
was Fred Koch, kaderinstructeur en voorzitter van de EHBO Vereniging te
Monster. Na afloop ontving elke deelnemer
een diploma en een boekje van de
Hartstichting. Door deze training, die een
jaarlijks vervolg zal krijgen, zijn de
medewerkers van het Carmahuis in staat
om in voorkomende gevallen de AED –
gesponsord door Lions Club Westland –
doelmatig te gebruiken.

Kerstworkshop bloemschikken
Donderdag 12 december was het een gezellige drukte in het Carmahuis.
Het Carma koor heeft in de ochtend een optreden verzorgd. Zij brachten
naast het Carma lied meerdere kerstliederen ten gehore. De kerstsfeer
zat er gelijk goed in. Fijn om te zien hoe het koor de gasten met elkaar in
contact brengt. Zelfs de Kerstman was aanwezig deze ochtend om de
gasten te ontvangen.
Wil v.d. Kaaij had veel voorbereidingen getroffen om 24 deelnemers van
de bloemschik workshop met een prachtig bloemstuk naar huis te
kunnen laten gaan. Er was ’s ochtends een workshop en ook ’s middags
stond er een groep enthousiaste gasten klaar om een mooi kerststukje te
maken. Speciale dank aan Wil voor het verzorgen van deze workshop.

Gouden Loeki 2013
Welke STER spot wint dit jaar de verkiezing van de Gouden Loeki?
De spot “Ik ben zo boos” van de najaarscampagne van IPSO/KWF maakt
een kans!! Donderdagavond 19 december wordt het tijdens een live
uitzending op tv bekend gemaakt. Door de aandacht op deze STER spot
staan de inloophuizen in Nederland in ieder geval “in the picture” en daar
zijn we heel blij mee!

Carmahuis brandveilig
Met de schenking van een derde
brandblusapparaat door de heer Leen van der
Kaaij, is Inloophuis Carma goed beveiligd tegen
brand. Eén is geplaatst op de overloop boven, één
in de hal onder de trap en recent één bij de
keuken. Nu maar hopen dat we er nooit gebruik
van hoeven te maken ……..

Donatie Ontmoetingskerk
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gebracht van de
activiteiten die de Ontmoetingskerk uit Naaldwijk heeft georganiseerd. In
het voorjaar hebben zij een kerkenveiling gehouden en eind
oktober/begin november organiseerde zij de bazaar. De opbrengsten
van deze activiteiten waren gedeeltelijk voor de kerk en er waren drie
goede doelen waar zij een donatie aan wilde geven. Stichting De Zaaier,
Stichting Female Farmers en Stichting Inloophuis Carma. Dinsdagavond
17 december zijn de cheques overhandigd. Inloophuis Carma heeft een
prachtige cheque van € 5360,= mogen ontvangen. Dit bedrag zal worden
besteed aan diverse communicatiemiddelen waaronder een laptop.

It could have been you …..
Al eerder berichtten wij u over “It could have been you …. “, het boek van
Reinier van der Lingen. En …… er is geweldig nieuws! Via de
crowdfunding-site voordekunst.nl heeft Reinier het quotum gehaald en
kan hij het boek uit gaan geven. Gefeliciteerd Reinier!
Woensdagavond 26 februari 2014 houdt Reinier van der Lingen een
boekpresentatie over dit bijzondere boek in het Carmahuis.

Prostaatkanker en dan………
Nadat er prostaatkanker is gediagnosticeerd, gebeurt er van alles met u
en uw lichaam. Van alleen controle tot een operatie, bestraling en/of
medicijnen, waaronder hormoontherapie.
Wat zijn de voordelen van de specifieke behandelingen en wat zijn de
bijwerkingen? Hoe ga je daar mee om? Wanneer komt welke benadering
aan de orde en wat is het belang van de PSA, de merkstof in het bloed
die samenhangt met prostaatziekten? Op woensdag 22 januari om 19:30
uur zullen twee artsen een inleiding verzorgen over prostaatkanker en
vertellen over hun professionele, maar ook persoonlijke ervaringen met
deze ziekte. De artsen staan open voor uw vragen, zodat we met elkaar
in gesprek kunnen gaan. De sprekers zijn Dr. W.A. (Gert) van Deijk,
internist-oncoloog, en Dr. M.M.J. (Maarten) van Campen, huisarts niet
praktiserend.

Wereldkankerdag 2014
Op dinsdag 4 februari 2014 is het weer Wereldkankerdag. De naam van
de campagne is “Kanker heb je samen”. Die dag hebben vele
inloophuizen hun deuren geopend. Wij zullen die dag verschillende
workshops aanbieden waar u aan kan deelnemen. Uiteraard kunnen alle
belangstellenden die dag een kijkje komen nemen in het Carmahuis. De
flyer voor die dag zal u worden toegestuurd via de mail. De datum kunt u
alvast noteren.

Openingstijden Inloophuis Carma
Vanaf maandag 23 december zijn wij gesloten. Vanaf vrijdag 3 januari
2014 ontvangen wij u weer graag.
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar heeft
getoond in het hele team van Inloophuis Carma.

