
 Stichting Welzijn Midden-Delfland . Hofsingel 18 . 3155 AL  Maasland 

Tel: 010 5918052 . E-mail: info@swmd.nl . www.swmd.nl 

  
NIEUWSBRIEF 

 
 
AGENDA  in het kort: 

 
Maa. 15 jan. 10.30-11.30 uur 
‘Koffie ochtend’ 
Indigo, Schipluiden 
 
Don. 1 febr 10.30 -11.30 uur 
‘Rouw bij chronische ziekte’ 
Singelhof, Maasland 
 
Din. 13 maart 10.00 – 11.30 uur 
‘Uitwaai wandeling’ 
Start Dorpskamer, Den Hoorn 
 
Maa.16 april 14.30 – 15.30 uur 
‘Wat komt er kijken bij evt opname’ 
Singelhof, Maasland 
 
 
 
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, horen wij het graag. 
 

 
 
Persoonlijke beleving 
Het begrip ‘mantelzorg’ .. u bent in de eerste plaats gewoon 
echtgenoot, vader/moeder, zoon/dochter. Zorgen voor uw 
naaste, dat vindt men vaak vanzelfsprekend. 
Mantelzorg is enkel een woord om aan te duiden dat de zorg 
verder gaat dan ‘gebruikelijke zorg,’ vanwege de ziekte of 
handicap van uw naaste.  
Die zorg kan variëren van boodschappen doen, administratie, 
vervoer en mee naar de arts, tot aan intensieve dagelijkse zorg 
die uw leven bepaalt. Het is  geen wedstrijd.. iedereen ervaart 
deze zorg anders, het is een persoonlijke beleving.  Het is dan 
ook belangrijk dat u die zorg op uw eigen wijze kunt doen.  
 
Soms lukt dit niet (meer) zo goed, komt er veel op u af. Als u 
het op prijs stelt, denken we eens mee met u over uw situatie. 
Laat het ons gerust weten, dan nemen we contact op. 
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December 
Voor veel mensen is december een fijne tijd: terugkijken op een mooi 
jaar, samen met uw dierbaren. Het kan soms ook een moeilijke tijd zijn, 
als u afgelopen jaar tegenslag in gezondheid hebt gehad. Of als een 
dierbare naaste is overleden. 

Wij wensen u allen veel warmte toe 

 
 
 
Zorgverzekering 
Er zijn zorgverzekeraars die aandacht geven aan mantelzorg binnen hun polissen. Wij raden 
u aan uw eigen zorgverzekering te checken. Een aantal verzekeraars hebben bijvoorbeeld 
vergoedingen zoals mantelzorg vervanging (het aantal uren verschilt per verzekering), de 
voorwaarden en kosten verschillen per verzekeraar. Deze websites kunt u raadplegen voor 
meer informatie: 
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/mantelzorg.aspx 
http://www.zorgaspect.nl/overstap-hulp/chronisch-ziek-enof-lichamelijke-beperkingen/ 
 
 
 
Brandveilig 
Geen gezellig onderwerp.. maar wel zinvol. Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige 
mensen lopen meer risico dan anderen. Als degene voor wie u zorgt al wat ouder is of 
minder mobiel of in de war kan raken, is diegene kwetsbaarder. Daarom is het goed om 
erover na de denken of de woning brandveilig is en wat te doen als er toch brand uitbreekt?  
Brand wordt vaak veroorzaakt door elektrische apparaten, die te warm worden bijvoorbeeld 
doordat er stof op ligt: warmte moet goed wegkunnen. Ook gasinstallaties zoals kachel, 
geiser of cv-ketel die niet goed werken, kunnen koolmonoxide vergiftiging veroorzaken. Zorg 
voor controle van uw apparatuur, voor goede ventilatie en een CO-melder. Veel 
woningbranden ontstaan in de keuken, vlam in de pan of door droogkoken. Hou brandbare 
spullen op afstand van het fornuis en blijf altijd alert. Bij vlam in de pan: deksel (van u af) 
over de pan schuiven zodat er geen zuurstof meer bij kan, kooktoestel en afzuigkap uitzetten 
en laten afkoelen. Nooit met water blussen, dat veroorzaakt een steekvlam! 
Stel dat er toch brand is: zorg dat gang, trap e.d. vrij is van obstakels zodat u snel weg kunt 
komen. Dit geldt ook voor de toegangsdeuren naar de woning. 
 
Uiteraard is er nog véél meer te vertellen over dit onderwerp. Op www.brandweer.nl/wonen 
staat nog meer informatie hierover. Ook kunt u altijd de brandweer bellen als u een 
specifieke vraag hebt: Midden-Delfland valt onder Brandweer Haaglanden 088-886 8000 of 
kijk op www.brandweer.nl/haaglanden 
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http://www.zorgaspect.nl/overstap-hulp/chronisch-ziek-enof-lichamelijke-beperkingen/
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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?  
 
 
 

 
Terugblik: Dag van de Mantelzorg 11 november jl 
De dag van de mantelzorg van dit jaar was weer geslaagd. U hebt genoten van ‘koffie plus’, 
en een heerlijke lunch. Vooral het cabaret werd erg gewaardeerd: Thea Praatgraag 
(Margreet Ridder) schetste op humoristische manier een realistisch beeld van mantelzorg. 
Zónder slachtoffer-toon, met respect en waardering wist ze de juiste snaar te raken! 
Op verzoek de tekst van het slotlied: 
 
Wijs: Ich bin wie du 
 
REFREIN: 
Ik ben een zorger 
Maar niet voor iedereen  
’t is voor mijn dierbare alleen oehoehoe 
 
Een mantelzorger 
Het is een mooi bestaan 
Al lijkt het soms een tweede baan 
 
Elke dag, elke dag 
Weid ik mij aan vele taken 
Doe ik mijn best er iets van te maken  
En dat lukt mij heel goed 
 
Met elkaar, met elkaar 
Regel ik ons zorgzame leven 
Omdat we zoveel om elkaar geven 
Wie goed doet, die goed ontmoet 
 
-REFREIN- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik sta klaar, ik sta klaar 
Ik ben immers altijd beschikbaar 
Bereikbaar en multi-inzetbaar 
Logisch dat het zo gaat 
 
’t is voor jou 
Gewoon omdat ik veel je hou 
En ik blijf je voor altijd trouw 
De liefde die ons nooit verlaat 
 
-REFREIN - 
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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. 
 
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 
 
Donderdag 1 februari ‘Rouw bij chronische ziekte’- i.s.m. Ontmoetingscentrum Singelhof. 
Veel mensen zullen ‘rouw’ koppelen aan overlijden. Maar als een van je dierbaren ernstig 
ziek is, betekent dit ook rouwen. Om de dingen die niet meer kunnen, om de toekomst die 
anders zal zijn dan verwacht. I.s.m. Margot van Acker, teammanager ontmoetingscentra. 
10.30- 11.30 uur; cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a in Maasland 
 
Dinsdag 13 maart: ‘Uitwaai wandeling’ 
Wegens succes gaan we weer uitwaaien met elkaar! Al wandelend kunnen de mooiste 
gesprekken ontstaan. We verzamelen in de Dorpskamer, in de Kickerthoek. Kleedt u zich 
goed naar het weer van die dag? Na afloop is er voor wie wil nog een kopje koffie of thee.  
(alleen bij heel erg slecht weer blijven we binnen en gaan we meteen aan de koffie….) 
10.00 – 11/11.30 uur de Dorpskamer, Pr.W.Alexanderhof 2 in Den Hoorn. 
 
Maandag 16 april: ’ ‘Wat komt er kijken bij evt. opname in de toekomst’  
I.s.m. Ontmoetingscentrum Singelhof. Ook al speelt het nog lang niet, veel mensen denken 
wel eens na over ‘hoe moet dat eventueel later’. Deze bijeenkomst bespreken we: hoe gaat 
het momenteel met een indicatie, wat is er wel en niet mogelijk, waar moet u allemaal aan 
denken en wie kan u hierbij helpen. I.s.m. Joska van den Beukel, casemanager. 
14.30 – 15.30 uur, cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a, Maasland.  

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

 


