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Geachte lezer,
Hierbij de nieuwsbrief van maart 2017.
Het programma voor april 2017 kunt u hier vinden. Als u op deze link klikt, opent het bestand
en heeft u ook gelegenheid om het document te printen.

Informatie bestuur
Verderop in de nieuwsbrief leest u over de vorderingen van de
kluswerkzaamheden aan en de verhuisplannen naar Dijkweg 21 in
Naaldwijk. Het nieuwe pand van Inloophuis Carma zal ook
onderdak gaan geven aan VPTZ Westland. Gemeente Westland is
voorstander van het gebruik van de nieuwe huisvesting van Carma
door meerdere zorggerelateerde organisaties. Helaas verloopt
alles niet zo vlekkeloos als het lijkt. Uit de omgeving zijn bij de
gemeente bezwaren ingediend over de vestiging van Inloophuis
Carma op Dijkweg 21. U begrijpt dat wij dit als bestuur zeer
betreuren. Maar..... wij gaan door en hopen dat de gemeente
Carma blijft steunen met de plannen van het inloophuis.

Creatieve workshop
Vrijdagochtend 7 april 2017 is er weer een creatieve workshop. Het samen creatief bezig
zijn, werkt erg ontspannend, u kunt uw gedachten even verzetten en met de anderen in
gesprek gaan. Doet u ook mee met onze workshop? De eigen bijdrage voor een workshop is
€ 5,=. Aanmelden kan door ons een mail te sturen.

Young Carma
Op zaterdag 15 april 2017 is er weer een activiteit voor jongens
en meiden van 11 t/m 15 jaar die te maken hebben met kanker,
zelf of als naaste. Deze middag gaan we schapen hoeden bij de
herder en zijn honden in de polder. Heerlijk buiten zijn met elkaar.
We vertrekken om 12:45 uur vanuit het Carmahuis aan de
Oranjetuin en daar komen we rond 16:15 uur weer terug. Neem
gerust een vriend, vriendin, broer, zus of klasgenoot mee.
Aanmelden kan tot 8 april 2017 door een mail te sturen. Bekijk hier
de uitnodiging. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem hier een
kijkje op de website van herder Lex Thoen.

Update Dijkweg 21:
Inmiddels wordt er heel veel werk verzet op Dijkweg 21. De aannemer heeft het invalidetoilet
af en de deuren zijn breder gemaakt. Vrijwilligers zijn bezig met schuren, verven en
behangen. Er zijn tevens klussen geklaard tijdens NLdoet en door Lions Club Westland De
Glazen Stad.
Klussen tijdens NLdoet
Vrijdag 10 maart 2017 stond bij Inloophuis Carma - net als in de rest van Nederland - alles in
het teken van NLdoet. In het toekomstige onderkomen van het inloophuis aan de Dijkweg 21 in
Naaldwijk werd hard gewerkt door enthousiaste vrijwilligers. Via Patijnenburg hebben vier
statushouders en hun begeleiders - samen met enkele vrijwilligers van Carma - heel hard
gewerkt om o.a. de kamers op de begane grond een frisse uitstraling te geven. Voor iedereen
was het een intensieve, gezellige en leerzame dag met een geweldige onderlinge
samenwerking. Meer foto's van deze bijzondere dag kunt u vinden op onze website.
Klussen met Lions Club Westland De Glazen Stad
Op zaterdag 18 maart waren een aantal leden van Lionsclub Westland De Glazen Stad druk
aan het klussen op Dijkweg 21. Onder leiding van Carma's kluscoördinator Eric Ligthart is er
deze zaterdag door hen en enkele vrijwilligers van Carma veel werk verzet. De muren van de
kamers op de begane grond kregen een nieuwe kleur, de gang werd geverfd, het plafond in de
toekomstige yogakamer werd gewit en de balustrade van het balkon schoongemaakt. De foto's
van al deze werkzaamheden zijn hier te zien.
Al met al schiet het op met de verfraaiing van Carma's toekomstige huisvesting! Maar .... er moet
nog wel wat gebeuren, dus onze vrijwilligers gaan door met klussen!

Verhuizing Inloophuis Carma
Inmiddels is er - zoals u heeft kunnen lezen - al heel wat werk verricht op Dijkweg 21 en
kunnen we u aangeven dat Inloophuis Carma eind april zal gaan verhuizen. Wegens deze
verhuizing is het inloophuis van 24 april t/m 28 april 2017 gesloten. We hopen u vanaf mei te
begroeten in het nieuwe onderkomen aan Dijkweg 21 te Naaldwijk. De officiële opening zal
waarschijnlijk zaterdagmiddag 10 juni plaatsvinden. In de volgende nieuwsbrief informeren wij
u hierover nader.

Even voorstellen.....
Mijn naam is Marc Pleijsier. In mijn werkzame leven was ik schoolmeester
en later schooldirecteur (Gantelhof Poeldijk). Sinds 2005 woon ik met
Bernadet in Monster in een prachtig seniorenappartement. Onze kinderen
zijn volwassen en hebben kinderen, dus zijn wij ook opa en oma.
Sinds 1 april 2016 ben ik, met heel veel plezier, bij Inloophuis Carma actief
als ondersteuner van de coördinator en de bestuursleden. Als ondersteuner
voer ik de jaargesprekken met de gastvrouwen/-heren. In het kader van de
professionalisering van onze vrijwilligers is het belangrijk regelmatig met hen
in gesprek te gaan over hun functioneren en hun ervaringen als vrijwilliger van Inloophuis
Carma. Verder denk en werk ik mee met de bestuurders en geef hen - gevraagd en
ongevraagd - adviezen. Eveneens treed ik op als vertegenwoordiger van Inloophuis Carma
bij evenementen zoals Beursvloer Westland, Vrijwilligersmarkten van Vitis Welzijn, Netwerk
Vrijwilligersorganisaties van Vitis Welzijn, SamenLoop voor Hoop en bezoek ik de
bijeenkomsten van IPSO, de landelijke koepelorganisatie van inloophuizen. Al met al ben ik
een betrokken ambassadeur voor Carma om - op alle plekken waar dat nuttig of nodig is mensen te overtuigen dat Inloophuis Carma een belangrijk onderdeel van de zorgketen is en
dat onze inzet preventief werkt op mogelijke formele zorgvragen en de daarbij horende
kosten.

Verwijsgids kanker online
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) lanceert de Verwijsgids Kanker, de eerste
landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder
moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele
zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen de
Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcode-filter maakt het mogelijk om zorg
zo dicht mogelijk bij huis te selecteren. Neem eens een kijkje op www.verwijsgidskanker.nl.
Matches Beursvloer Westland 2016
Inmiddels zijn er weer vele acties geweest naar aanleiding van gemaakte matches op Beursvloer
Westland 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi Clean B.V. komt het pand aan Dijkweg 21 eind april van binnen en van buiten van
schone ramen voorzien. Daarna zullen zij nog 3 x dit jaar de buitenzijde zemen.
Speax is momenteel met een aanpassing in het drukwerk (o.a. onze folder) bezig.
Elektravon B.V. heeft ons van advies voorzien met betrekking tot de beveiliging. Wij
mogen ook gebruik maken van de kamersteiger voor het verven van de plafonds en
muren.
Best Fresh Foundation heeft wederom de lunch op 24 maart voorzien van heerlijke
verse groenten en fruit. Het fruit wordt ook door onze klussers erg gewaardeerd.
KBite zorgt ervoor dat wij terecht kunnen met vragen op digitaal gebied.
De Goede Nieuwsbrief zorgt elke maand weer dat het mogelijk wordt dat wij onze
gasten op de hoogte kunnen houden middels de nieuwsbrief.
Rene Don Hoveniers is aan het inventariseren hoe wij de (achter-)tuin straks optimaal
kunnen gaan gebruiken en welk aandeel zij hieraan kunnen leveren.
Hamiplant weet inmiddels welke planten en perkgoed wij kunnen gebruiken op de
Dijkweg en zij zorgen dat wij er weer een gezellige uitstraling krijgen
Intergreen heeft elke eerste maandag van de maand een super boeket klaarstaan zodat
onze gasten kunnen genieten van de bloemenpracht.

Kortom: alle matches lopen en wij zijn iedereen dankbaar voor de inzet van een ieder voor
Inloophuis Carma!

Cheque-uitreiking Kringloopwinkel Habbekrats
Op zaterdag 18 maart werden in De Lier door Habbekrats de jaarlijkse cheques uitgereikt aan de
goede doelen in de regio. Inloophuis Carma ontving samen met VPTZ Westland een cheque van
€ 4000,=! Deze financiële steun komt goed van pas in ons nieuwe pand aan de Dijkweg. We zijn
Habbekrats dan ook enorm dankbaar voor dit fantastische bedrag!

Wist u dat...
•
•

•

•

Er veel bouwverkeer in de wijk "Floriëndaal" is en wij daarom verzoeken uw auto niet
langs de Oranjetuin te parkeren maar in één van de zijstraten?
Stichting Langs de zijlijn een evenement organiseert op 6 mei 2017? Deze dag als
onderwerp heeft "Impact op kinderen bij kanker in het gezin"? Kijk hier voor meer
informatie.
Er op 16 mei in het HagaZiekenhuis een theatervoorstelling voor (ex) kankerpatiënten
en hun naasten is? Deze gratis theatervoorstelling een humoristische vertelling van
een (ex?)-kankerpatiënt en zijn naaste is? U hier de flyer kunt bekijken?
Stichting Hematon een informatiebijeenkomst organiseert op 16 mei voor de
Chronische Lymfatische Leukemie patiënt, naaste en belangstellenden in het
Vlietland Ziekenhuis te Schiedam? U hier de flyer kunt bekijken?
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