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NIEUWSBRIEF 

 
 
AGENDA  in het kort: 

 
Vr. 6 okt 10.30 -11.30 uur 
‘Bewegen’ 
Singelhof, Maasland 
 
Zat. 11 nov 11.00 – 14.00 uur 
‘Dag vd Mantelzorg’ 
In Zight, Maasland 
 
Woe. 6 dec 10.00 – 11.30 uur 
‘Dementie’ 
Kickerthoek, Den Hoorn 
 
Maa. 15 jan. 10.30-11.30 uur 
‘Koffie ochtend’ 
Indigo, Schipluiden 
 
 
Bereikbaarheid: 
Mantelzorg MD is  telefonisch 
bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Indien niet wordt opgenomen, kunt 
u een bericht inspreken en u wordt 
dan teruggebeld.  

U kunt ook een e-mail sturen. 

 
 
Contactgegevens: 
Susanne Janssen 
Adviseur Mantelzorg 
Telefoon 06 – 1037 9080 
E-mail s.janssen@swmd.nl 
Twitter @Mantelzorg_MD 
 
www.mantelzorgmiddendelfland.nl 
Stichting Welzijn Midden-Delfland 
www.swmd.nl 
Twitter: @Welzijn_MD 
Facebook: Welzijn Midden-Delfland 

 
Mantelzorg  
 

 
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Mantelzorg Midden-
Delfland en verschijnt een aantal keer per jaar. De nieuwsbrief 
is gericht aan mantelzorgers en geeft informatie over 
mantelzorg, ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor 
mantelzorgers in onze regio.  
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, 
bijvoorbeeld omdat u een ervaring wilt delen of tips heeft, 
neemt u dan contact op met ons. Wilt u meer weten over de 
dienstverlening van Mantelzorg Midden-Delfland, neem dan 
gerust contact op met adviseur Susanne Janssen. Zij maakt dan 
een afspraak bij u thuis, of op een locatie in Den Hoorn, 
Maasland of Schipluiden. 

Bent u geen mantelzorger (meer) en/of wilt u deze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, laat het ons weten?! 

 
 
Stoelyoga 
Bent u of degene voor wie u zorgt wat minder mobiel en wilt u 
meer bewegen en tegelijkertijd tot rust komen? Iedere 
woensdagochtend wordt er in de zaal van de Kickerthoek in 
Den Hoorn van 9.30 tot 10.30 uur stoelyoga gegeven, op en om 
de stoel. Ook is er stoelyoga elke maandagmiddag van 14.30 tot 
15.30 in Akkerleven, Schipluiden. U kunt meedoen binnen uw 
eigen mogelijkheden. De lessen worden gegeven door yoga 
docente Miranda van der Maarel. De kosten zijn 5,50 euro per 
losse les of 10 lessen voor 50,00 euro. U bent welkom voor een 
gratis proefles! Voor opgeven en informatie kunt u terecht bij 
Miranda, email: info@tribalans.nl of telefoon: 06-3839 9196. 
 
Ochtend over dementie 
Vanwege de samenwerking met het Ontmoetingscentrum 
Singelhof zijn veel bijeenkomsten rondom het thema dementie 
in het dorp Maasland. Deze keer komen we naar Den Hoorn 
toe. Niet alleen professionals (casemanager, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige en de coördinator van het 
Ontmoetingscentrum) vertellen over het thema dementie maar 
ook ervaringsdeskundigen delen met u hun verhaal. U kunt ook 
vragen stellen. U bent welkom op woensdag 6 december om 
10.00 uur in de zaal van de Kickerthoek in Den Hoorn.
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Gezondheidsmarkten 
Zoals we al eerder vermeldden, SWMD organiseert wederom ‘Gezondheidsmarkten’, in 
samenwerking met Careyn preventieve zorg. Wellicht is het voor u of degene voor wie u 
zorgt interessant om een kijkje te nemen? Op deze markt zijn diverse organisaties aanwezig 
die met preventie, voeding, zorg, welzijn en bewegen te maken hebben. O.a  Was&Koffie, 
Pieter van Foreest thuiszorg, SWMD, fysiotherapie en ergotherapie zullen ook aanwezig zijn. 
Het thema is ‘Bewegen en vitaal ouder worden’. Er is mogelijkheid om verschillende 
metingen uit te voeren, zoals bloeddruk, vetmeting, bloedsuiker. 
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur, bezoek is gratis:  
-op 4 oktober in Den Hoorn in de Kickerthoek, Pr. W. Alexanderhof 2 
-op 11 oktober in Schipluiden in de zaal van de Korpershoek, Windrecht 10A 
-op 25 oktober in Maasland in de zaal van de Singelhof, Hofsingel .  
 
 
Verlofregelingen 
Als werkende mantelzorger kunt u gebruik maken van verschillende regelingen. Elke 
werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in uw 
cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Er bestaat calamiteiten verlof, als u 
onverwachts direct vrij moet zijn. In principe wordt dit doorbetaald. Kortdurend zorgverlof 
kunt u gebruiken voor een tijdelijke situatie, er zal 70% uitbetaald worden. Bij langdurig 
zorgverlof blijft u werken, dan neemt u per jaar maximaal 12 weken op, voor maximaal de 
helft van het aantal uren dat u werkt. Voor deze verlof uren ontvangt u geen salaris.  
Goed om te weten: kort- of langdurig zorgverlof kunnen gevolgen hebben voor de hoogte 
van toeslagen zoals zorg-, huur- of kindertoeslag.  
De meest belangrijke tip: ga in gesprek met uw werkgever, u bent er beiden bij gebaat dat 
het zo goed mogelijk geregeld is!  
Op www.werkenmantelzorg.nl treft u veel informatie aan over het combineren van 
mantelzorg en werk. 
 
 
Vergoedingen 
Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Wel kunt u soms aanspraak maken 
op bepaalde vergoedingen.  
Zo is er dubbele kinderbijslag voor ouders van thuiswonende ernstig ziek of gehandicapte 
kinderen. Reiskosten zouden onder specifieke zorgkosten kunnen vallen, zodat u dit kan 
aftrekken van de belasting. Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor 
noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen, dit wordt afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Wilt u meer weten over dergelijke regelingen, neemt u dan contact op met de 
gemeente Midden-Delfland 015-380 4111 of met ons (zie contact gegevens op de voorkant). 
 
 
Informatie ochtend van De Regenboog Uitvaartbegeleiding 
Hoewel het een moeilijk onderwerp is, is het zinvol om eens na te denken wat erbij komt 
kijken als het einde nadert. De Regenboog vertelt waar u nu al over kunt denken en kunt 
regelen. Zij houden een informatie ochtend op woensdag 1 november in de Kickerthoek in 
Den Hoorn, en op woensdag 15 november in de zaal van Korpershoek in Schipluiden, beide 
keren start het om 10.00 uur.  
 
 

http://www.werkenmantelzorg.nl/
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Mantelzorg waardering 2017 
U bent in de eerste plaats ouder, echtgenoot, zoon of dochter.  
Omdat uw naaste chronisch ziek of gehandicapt is, betekent dat u wel 
meer dan gebruikelijk zorgt: dat noemen we ‘mantelzorg’. De gemeente Midden-Delfland 
vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die u vervult. 
Omdat iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangt u een individuele 
waardering in de vorm van een cadeau bon. Zo kunt u zelf kiezen waar u het aan besteedt. 
Voor wie is de waardering bedoeld? 
-mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland 
-het gaat om intensieve en langdurige zorg (min. 8 uur per week, langer dan 3 maanden) 
-de mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland per 31 oktober ’17. 
 
De cadeaubon wordt uitgereikt op de Dag van de Mantelzorg op 11 november (meer 
informatie op het laatste blad) waarvoor u van harte bent uitgenodigd.  
 
Bent u al ingeschreven, dan bent u bekend bij ons en hoeft u niets te doen.  
 
Als mantelzorger spaart u de gemeente zorgkosten uit. Daarom zorgt elke gemeente voor de 
waardering van mantelzorgers die zorgen voor haar inwoners.  
Zorgt u voor iemand die buiten Midden-Delfland woont, kunt u zich wenden tot die 
gemeente (wij kunnen u helpen met de informatie). 
 
Kent u anderen die in aanmerking zouden kunnen komen? Zij kunnen zich aanmelden via 
onze website http://www.mantelzorgmiddendelfland.nl/informatie/aanmelden/  of via de 
SWMD kantoren, er liggen aanmeldformulieren op het rek. 

 
 
 
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie en hun naaste 
omgeving. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is vrij. Voor meer informatie over de inhoud van de 
thema’s, kijkt u op http://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-
nederland/wie-zijn-wij/alzheimer-cafes.aspx 
Een overzicht van de thema’s is eventueel ook via ons op te vragen. 
Alzheimer Café Westland – Naaldwijk- elke 3e maandag van de maand 
Alzheimer Café – Delft- elke 2e maandag van de maand 
Alzheimer Café – Maassluis – elke 3e dinsdag van de maand 
 
 

 
Email adressen: graag  willen wij onze post zoveel mogelijk digitaal verzenden. 
Wilt u ons uw email adres doorgeven, als dit nog niet bekend is?  
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Dag van de Mantelzorg! 
Elk jaar wordt in heel Nederland de Dag van de Mantelzorg gehouden. Om 
aandacht te geven aan de bijzondere en belangrijke rol die mantelzorg heeft. 
Maar ook om mantelzorgers in het zonnetje te zetten! Wij bieden: koffie/thee 
+ iets lekkers, gezelschap, entertainment en een heerlijk lunch buffet!  
U bent van harte welkom op zaterdag 11 november van 11.00 tot 14.00 uur 
bij Brasserie In Zight in Maasland. Er is voldoende parkeergelegenheid en 
vanaf bushalte Viaduct Maasland is het 3 minuten lopen. Op het bijgevoegd 
blad treft u de uitnodiging aan. Graag aanmelden vóór 31 oktober! 
 
Soms krijgen we de vraag of degene voor wie u zorgt, ook welkom is. We kiezen er bewust 
voor om op deze dag alléén de mantelzorgers uit te nodigen.  
Voor veel mensen betekent het anders namelijk, dat zij nóg aan het zorgen zullen blijven,  
dat is nu net niet de bedoeling. Wij hopen op uw begrip.  
Als het nodig is, misschien kan uw zoon of dochter, of uw buurvrouw tijdelijk de zorg 
overnemen van u op deze zaterdag? Mocht dit niet lukken, laat het ons weten dan denken 
wij graag met u mee voor een oplossing.  
 
 

 

AGENDA 
 
Bijeenkomsten zijn vertrouwelijk: wat er besproken  wordt, blijft onder elkaar! 
Thema / ontmoetingsbijeenkomsten Mantelzorg Midden-Delfland. Deelname is gratis. 
Aanmelding is niet noodzakelijk, tenzij het er specifiek bij wordt vermeld.  
U vertelt over uzelf enkel datgene wat u kwijt wilt. Alleen luisteren is ook prima. 
 
Vrijdag 6 oktober ‘Bewegen’- i.s.m. Ontmoetingscentrum Singelhof. 
Gastspreker is de psychomotorisch therapeut van Pieter van Foreest. Hij vertelt waarom 
bewegen zo belangrijk is geeft praktische tips hoe u kunt bewegen, ook met een eventuele 
beperking. 10.30- 11.30 uur; cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a in Maasland 
 
Zaterdag 11 november: ‘Dag van de Mantelzorg’ 
Zie uitnodiging op de achterzijde van deze nieuwsbrief. Graag tevoren aanmelden! 
11.00 – 14.00 uur, Brasserie In Zight, Oude Veiling 1 in Maasland 
 
Woensdag 6 december: ’Dementie’ 
Op het eerste blad van deze nieuwsbrief leest u informatie over deze ochtend. 
10.00 – 11.30/12.00 uur in de zaal van de Kickerthoek, P.W.A.Hof 2 in Den Hoorn. 
 
Maandag 15 januari: ‘Koffie ochtend’ 
We starten het nieuwe jaar bij huiskamer restaurant Indigo met een kopje koffie of thee en 
een mooi gesprek! 10.30- 11.30 uur, Indigo, Singel 6 in Schipluiden 
 
 

------------ 
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UITNODIGING: 

DAG VAN DE MANTELZORG 2017 
Zaterdag 11 november 11.00 - 14.00 uur 

 

 

 
 

Brasserie In Zight, Oude Veiling 1, 3155 EN Maasland 

www.inzight.nl 

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 

JA, ik kom naar de Dag van de Mantelzorg bij In Zight op 11 november! 

 

Naam: 

 

Woonplaats:  

 

Evt. dieetwensen:  

 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober!  

Dit kan door middel van een email berichtje naar s.janssen@swmd.nl of dit 

strookje inleveren / in de brievenbus bij SWMD:  

Hofsingel 18 Maasland,  

Windrecht 10A Schipluiden,   

Pr.W.Alexander Hof 2 Den Hoorn.  

 

Als u nog niet bekend bent bij Mantelzorg Midden-Delfland, vult u dan het 

aanmeldformulier in (te vinden op de rekken van SWMD) of via de website 

www.mantelzorgmiddendelfland.nl/informatie/aanmelden.  

Hartelijk dank! 
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