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NIEUWSBRIEF 

1e kwartaal 2019 
 
AGENDA  in het kort: 

 
Din. 19 febr. 10.30 -11.30 uur 
‘Wegwijzer’ 
Dorpskamer, Den Hoorn 
 
Maa. 18 maart 14.30 -15.30 uur 
‘Palliatieve zorg’ 
Singelhof, Maasland  
 
Don. 18 april. 10.30-11.30 uur  
‘koffie ochtend’ 
’t Middelpunt, 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, dan horen wij het graag. 
 

 
 

Nieuwe naam en website Mezzo: MantelzorgNL 
Mezzo, zo heette voorheen de landelijke vereniging voor 
belangenbehartiging van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zij 
hebben de naam veranderd en ook de website aangepast en 
verbeterd: https://mantelzorg.nl/. 
”MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die 
zorgt voor een naaste”. De website staat vol met informatie, 
persoonlijke verhalen, tips, tests en nieuws rondom zorg. 
Misschien staat er voor u iets bij?  

 
 
Ook een mooie informatieve website is die van Zorghulp atlas. 
Nog meer om te lezen! 
https://www.zorghulpatlas.nl/mantelzorgatlas/ 
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Financieel café  
Maandelijks in een van de dorpskernen van Midden-Delfland staan deskundige vrijwilligers 
van het Financieel Café klaar om te helpen met verschillende financiële en administratieve 
vragen. De vrijwilligers van het Financieel Café ondersteunen bij: het begrijpen van lastige 
brieven van instanties, het invullen van formulieren, het samen opzetten van administratie . 
Maar ook kwijtscheldingen, telefoongesprekken en het opstellen van eenvoudige brieven en 
bezwaarschriften en eenvoudige wijzigingen in toeslagen: huurverhoging, wijziging rekening, 
etc. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste instantie als de vrijwilligers u niet verder 
kunnen helpen.  
Loop gerust eens binnen! De koffie staat klaar. Het Financieel Café is gratis en u hoeft geen 
afspraak te maken. Het Financieel Café is in samenwerking met Schuldhulpmaatje op de 
eerste woensdag of donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. 
7 Februari  in de Dorpshoeve te Schipluiden  
6 Maart      in de Hoornbloem te Den hoorn 
3 April        in de Pinas te Maasland 
2 Mei         in de Dorpshoeve te Schipluiden  
5 Juni       in de Hoornbloem te Den hoorn 
3 Juli          in de Pinas te Maasland 
1 Augustus  in de Dorpshoeve te Schipluiden  
4 September in de Hoornbloem te Den hoorn 
2 Oktober  in de Pinas te Maasland 
7 november in de Dorpshoeve te Schipluiden  
4 December  in de Hoornbloem te Den Hoorn 
 
 
Succes: De Mus blijft in Den Hoorn / Schipluiden en zal starten in Maasland  
De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die 
moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. In de opstartfase was De Mus alleen 
beschikbaar in Den Hoorn en Schipluiden. De Mus is ontstaan uit een samenwerking tussen 
de gemeente Midden-Delfland, DOEL, Pieter van Foreest en Stichting Welzijn Midden-Delf-
land. Onlangs is besloten dat De Mus de komende 3 jaar zal blijven rijden, er komt een 
tweede Mus bij voor Den Hoorn en Schipluiden. 
  
In Maasland zal dit jaar ook een proef opgezet worden met De Mus. Houdt u De Schakel in 
de gaten wanneer u hier gebruik van kunt gaan maken! Vanwege de beperkte radius (door 
de accu) zal De Mus enkel binnen Maasland kunnen rijden en naar Koningshoek of het 
zwembad in Maassluis. 
 
Voor wie is De Mus? 
De Mus is voor inwoners van Midden-Delfland die iets willen 
ondernemen, maar moeite hebben om daar zelfstandig te komen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld naar activiteiten gaan in de Kickerthoek, 
Windrecht of Akkerleven, naar exposities in Op Hodenpijl, boodschappen doen of op bezoek 
gaan bij familie, vrienden en kennissen. Op deze manier kunt u actief blijven, ook als u 
ergens niet zelfstandig kunt komen. Er kunnen in totaal drie personen meerijden. U kunt 
dus met iemand samen gaan.  
https://www.middendelfland.nl/voor-inwoners/vervoerproject-de-mus_43811/ 
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Andere manier van werken bij hulp in het huishouden en persoonlijke begeleiding 
De gemeente Midden-Delfland is vanaf 1 januari 2019 gestart met 
een andere manier van werken bij de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). De manier waarop ze hulp bij het huishouden en 
persoonlijke begeleiding inzetten is veranderd.  
De gemeente nodigt u als mantelzorger uit voor een 
informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertellen zij u precies 
wat verandert en welke gevolgen dit heeft voor de persoon die u ondersteunt/ verzorgt. Het 
gaat hierbij alleen om hulp bij het huishouden en/of persoonlijke begeleiding. 
De nieuwe manier van werken noemen we resultaatgericht werken. Het doel van de 
veranderingen is dat de gemeente en de zorgverlener ondersteuning verlenen die nog beter 
past bij de persoonlijke situatie van de cliënten.  
Het beste eindresultaat voor iedere cliënt staat centraal. 
 
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdag 5 februari 2019. Vanaf 
15.45u staat er koffie en thee voor u klaar op het gemeentehuis. Om 16.00u begint het 
programma. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje, zodat u de gelegenheid 
heeft om met andere aanwezigen na te praten. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30u. 
 
De gemeente wil graag weten op hoeveel belangstellenden zij kan rekenen. Daarom vragen 
zij u zich voor 1 februari 2019 aan te melden voor deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden 
via het mailadres communicatie@middendelfland.nl. 

 
Het hele bericht kunt u ook teruglezen via de website van de gemeente Midden-Delfland: 
https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/uitnodiging-
informatiebijeenkomst-voor-mantelzorgers_40759.html 
 
 
 
 
Mantelzorg en teruggaaf belastingen  
Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het 
dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, 
hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel 
terugvragen of compenseren. Want wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken 
van de belasting. Op de website https://meerkosten.nl/ leest u wat aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting over het jaar 2018 (aangifte vanaf 1 maart 2019) zoals geneeskundige 
hulp, reiskosten voor ziekenbezoek, medicijnen, hulpmiddelen en andere extra uitgaven. Het 
gaat om kosten van uzelf, uw fiscale partner, kinderen tot 27 jaar die thuis of elders wonen. 
of boven de 27 jaar die bij u thuis wonen. Op deze website staat stap voor stap beschreven 
hoe u dit kan invullen. Ook vindt u op deze website nog meer tips over andere belasting 
voordelen. 
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Doe GOED .. 
Er is een campagne voor dementie vriendelijke samenleving, “doe GOED”: 
Geruststellen. Oogcontact maken. Even meedenken. Dankjewel.  
Om zo de mensen die het soms wat moeilijk vinden, te helpen zodat ze mee kunnen blijven 
doen in onze samenleving. Wilt u meer weten, https://samendementievriendelijk.nl/   
Maar, niet alleen voor dementie, dit geldt voor iedereen: laten we omkijken naar onze 
medemensen!  

 
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. 
 
Dinsdag 19 februari: ‘Wegwijzer’ 
Als uw naaste steeds meer zorg nodig heeft, verandert er best wat. Plots bent u 
‘mantelzorger’, komt er van alles op u af en moet u van alles uitzoeken. Waar kun je terecht, 
wat of wie kan je helpen, wáár te beginnen?! Wij proberen uw wegwijzer te zijn! 
10.30 – 11.30 uur, de Dorpskamer, P.W.A.Hof 2 in Den Hoorn. 
 
Maandag 18 maart ‘Palliatieve zorg’- i.s.m. Ontmoetingscentrum Singelhof. 
Als iemand ongeneeslijk ziek is, noemen we dat palliatief. Dit kan een jarenlange situatie zijn, 
met goede en minder goede tijden. Hoe gaat u hiermee om, hoe lééft u door, waar kunt u 
over nadenken, welke ideeën heeft u voor deze levensfase? Wat denken uw naasten 
hierover? Een moeilijk onderwerp misschien maar zeker ook mooi en goed om eens over te 
praten. (NB pas als levensverwachting kort is,, noemt met dit terminaal). 
14.30- 15.30 uur; cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a in Maasland 
 
Donderdag 18 april: ‘Koffie ochtend’  
Elkaar ontmoeten, bijpraten.. inclusief koffie/thee en wat lekkers 
10.30 – 11.30 uur, Paviljoen ‘t Middelpunt, Dorpsstraat 57, Schipluiden.   
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