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Genieten van de mooie bloemen
Dhr. Henk Salome treedt terug bij de Dutch Flower
Group. Zijn afscheid heeft eind maart
plaatsgevonden. Dhr. Salome wilde graag anderen
blij maken met de bloemenstukken die voor deze
gelegenheid gemaakt waren. Op deze wijze werd
Inloophuis Carma verrast door de bloemenpracht
van dhr. Salome. Onze gasten mochten een aantal
dagen genieten van het mooie voorjaar wat
hiermede in huis werd gehaald. Hartelijk bedankt
voor deze mooie voorjaarsverrassing!

Lions Club Westland “De Glazen Stad”
Zaterdag 5 april hebben heel wat leden van Lions Club Westland “De
Glazen Stad” de handen uit de mouwen gestoken voor Inloophuis Carma.
Zij hebben geschuurd en geverfd aan de buitenzijde van het Carmahuis.
Het begin is gemaakt! Deze dag is weer bewezen dat vele handen licht
werk maken. Hartelijk bedankt!

Veiling FC ‘s Gravenzande
Vrijdagavond 11 april jl. vond de veiling plaats bij FC ’s Gravenzande. Er
werden vele kavels geveild voor de vereniging en voor de twee goede
doelen te weten: “Stichting On Wheels” en “Inloophuis Carma”. Beide
goede doelen hadden zelf ook kavels ingebracht. Het was een bijzonder
mooie avond. Voorafgaand aan de veilig vond er een buffet plaats. Het
buffet mocht worden geopend door de voorzitter van de vereniging en
door de aanwezigen van Stichting On Wheels en Inloophuis Carma. Beide
goede doelen werden tijdens het buffet in de gelegenheid gesteld wat te
vertellen over hun stichting. De totale opbrengst van deze avond was
€ 28.000,= ! Helemaal geweldig!

Bijzondere opening bij Inloophuis “De Gele Linde”
15 april jl. is er een nieuw inloophuis officieel geopend. Het betreft
Inloophuis “De Gele Linde” in Alphen a.d. Rijn. Deze opening had een
zeer bijzonder tintje. Zij hebben nl.
een bezoek mogen ontvangen van
Koningin Máxima. Zij heeft symbolisch
een boom mogen planten bij het
Inloophuis.
Tevens heeft zij kennis mogen nemen
van het belangrijke werk dat wordt
verricht door de inloophuizen in
Nederland.

Venéco en Inloophuis Carma
Het blijft bijzonder om te zien dat diverse bedrijven uit het Westland het
inloophuis een warm hart toedragen. Afgelopen week hebben wij van
Venéco een prachtige sponsoring mogen ontvangen. Zij hebben ons een
computer geschonken, waar we hen enorm dankbaar voor zijn. Wij
kunnen hier samen met de gasten gebruik van gaan maken.

Modeshow
Inloophuis Carma organiseert in samenwerking met Womencare
Westland op woensdagavond 14 mei 2014 een modeshow voor vrouwen
met borstkanker en andere belangstellenden. Deze avond is bedoeld om
u op een leuke manier kennis te laten maken met de nieuwe collectie van
prothese-lingerie en badmode. De nieuwste collectie wordt geshowd
door lotgenoten. Tijdens deze avond is ook Xanic Jewelry aanwezig om u
bijzondere accessoires te laten zien. Gera van Dijk van Up Moments zal u
tijdens deze avond een mooie en indrukwekkende dans tonen.
Deze avond wordt gehouden in De Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 te
Naaldwijk. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
info@inloophuiscarma.nl U komt toch ook?

Young Carma gaat sportief!
Tijd voor sportiviteit! Op zaterdag 17 mei organiseert het team van Young
Carma een sportief uitje! Er wordt een bezoek gebracht aan het SportMedisch -Centrum Westland in Poeldijk.

Ben je tussen de 10 en 16 jaar en heb je op welke wijze dan ook met
kanker te maken? Dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Jullie worden om 9.15 uur verwacht in het Carmahuis, graag in
sportkleding voor binnensport, dus ook binnensportschoenen
meenemen. Om 12.30 uur kunnen jullie weer opgehaald worden bij het
Carmahuis. Het belooft weer een bijzondere activiteit te worden!
Geef je snel op via info@inloophuiscarma.nl , want vol is vol!

Ouders met kanker, hoe begeleid ik mijn kinderen
Als je kanker hebt, is er angst en verdriet. Het is nog ingewikkelder als je
ouder bent en er dus ook nog kinderen rondlopen. Wat zeg je tegen je
peuter, kleuter, schoolkind of puber. Het kan helpen als je kind alles
rondom je ziekte een beetje kan begrijpen en het een plekje kan geven.
Maar hoe zeg je het, wat wel en wat niet?
Op woensdagavond 21 mei a.s. zal Ingrid Roozenburg, pedagoog,
handvatten geven hoe om te gaan met uw kinderen in deze moeilijke
periode. U wordt om 19:30 ontvangen in het Carmahuis met een kopje
thee/koffie. Daarna zal de presentatie starten. Aanmelden is wenselijk. U
kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
info@inloophuiscarma.nl

Lezing dr. Siphanto op 4 juni 2014
Woensdagavond 4 juni 2014 zal dr. R.I. Siphanto, als dermatoloog
verbonden aan de Statenkliniek in Den Haag, een lezing verzorgen over
huidkanker. De meest voorkomende vormen van huidkanker zullen
besproken worden, zoals het basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom
en het melanoom. Tevens zal besproken worden hoe afwijkende
moedervlekken herkend kunnen worden.
Deze interessante lezing wordt gehouden in het Carmahuis. De aanvang
is 19.30u uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 19:15 uur.
De toegang is gratis. Aanmelden is wenselijk en kan via
info@inloophuiscarma.nl

Jongerenbijeenkomst Carma
Zoals u al heeft kunnen lezen in een vorige nieuwsbrief, zijn we hard
bezig met het opzetten van een jongerenavond bij Carma. De eerste
jongerenavond is nu een feit! Op dinsdagavond 17 juni is de eerste
bijeenkomst in het Carmahuis. Ben je 16 jaar of ouder en heb je ook zin
om te komen? Dan ben je van harte welkom! Je kunt je aanmelden bij
info@inloophuiscarma.nl. Meer informatie volgt in de volgende
nieuwsbrief.

Zingt u ook mee met het Carmakoor?
Zoals u misschien wel weet, is er op de donderdagmorgen om de week
een repetitie van ons Carmakoor. Het koor staat onder leiding van Mary
Oosterveer en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Wil van Rest
op zijn accordeon.
Houdt u ook van zingen? En vindt u het fijn om dingen samen te doen?
Kom gerust eens langs op de repetitiemorgen (in mei: 1 en 15 mei), het
liefst om ons koor te versterken met uw zang en persoonlijke inbreng!

