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NIEUWSBRIEF nr. 2
Boezemcafé Duin- en Bollenstreek en Leiden opent weer haar deuren op 10 oktober a.s.
Op woensdag 10 oktober a.s. gaat het Boezemcafé weer open, de laatste van 2018 alweer.
Maar… goed nieuws: met alle enthousiaste reacties gaan we zeker door in het nieuwe jaar!
Daarover volgt later dit jaar meer informatie.
We heten iedereen weer van harte welkom, van 10.00 – 12.30 u. aan de Herenweg 101 in
Warmond (same time, same place) voor koffie, thee, huisgemaakte taart en natuurlijk een
goed gesprek en wat info. Aanmelden mag via boezemcafe@gmail.com of de facebookpagina van het Boezemcafé, maar is niet verplicht. De deur staat open, loop gerust binnen!
Parkeren kan dichtbij bij Basisschool De Waaier. GPS adres is De Krogt 6, Warmond.
Borstkankersymposium 6 oktober 2018
Op 6 oktober 2018 wordt het vierde Borstkankersymposium georganiseerd op Landgoed
Zonheuvel in Doorn. Het Borstkankersymposium vindt plaats in een prettige sfeer, is goed
georganiseerd en erg informatief. Je kunt de workshops en lezingen selecteren die jouw
interesse hebben en toegang is inclusief een goed verzorgde lunch.
Jacqueline (de blonde) van Up and Up Coaching heeft samen met een collega een stand op
het symposium om bezoekers te informeren over wat wij kunnen betekenen met onze
diensten waarmee wij steun of hulp kunnen bieden tijdens of na de behandeling van
borstkanker.
Wij hebben met de organisatie van het symposium afgesproken dat wij onze relaties (en dus
ook de gasten van het Boezemcafé) tegen een lage toegangsprijs mogen uitnodigen om naar
het Borstkankersymposium te komen. Je mag ook je (boezem)vriendin of partner, of wie dan
ook meenemen, allemaal tegen dezelfde voordelige toegangsprijs met onderstaande code.
Op de website van het Borstkankersymposium vind je meer informatie en kun je je
inschrijven om aan het symposium deel te nemen. De gewone toegangsprijs bedraagt
€ 25,00. Met de korting die ik heb afgesproken, bedraagt de toegangsprijs € 10,00.
Gebruik dan bij inschrijving als kortingscode: upandup.
Het zou leuk zijn wat bekenden in Doorn te kunnen begroeten!
Zien we jullie weer bij ons Herfst Boezemcafé op 10 oktober a.s.? Graag tot dan!
Jacqueline & Jacqueline
Het Boezemcafé is een initiatief van borstkankercoach Jacqueline Eenens uit Oegstgeest (www.upandupcoaching.nl) en
schoonheidsspecialiste en masseuse Jacqueline van Heteren uit Warmond (www.parelsenoesters.nl).

