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NIEUWSBRIEF 

2e kwartaal 2019 
 
AGENDA  in het kort: 

 
Don. 18 april. 10.30-11.30 uur  
‘koffie ochtend’ 
’t Middelpunt, Schipluiden 
 
Don. 9 mei 10.30 -11.30 uur 
‘Mentale fitheid’ 
Singelhof, Maasland 
 
Din. 25 juni 14.30 -15.30 uur 
‘Koffie middag’ 
Zoes Conceptstore, Den Hoorn  
 
 
 
 
 
 
 
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 folders 
SWMD heeft nieuwe folders! Ze zijn vormgegeven in A5 
formaat, handzaam en informatief.  
Per thema is er een apart exemplaar over wie wij zijn en wat we 
voor inwoners kunnen betekenen.  
U treft de folders aan op verschillende plekken in Midden-
Delfland zoals op onze informatierekken, bij de bibliotheek, 
fysio praktijken, huisartsen en in het gemeentehuis.  
 
Kent u iemand die interesse heeft in onze informatie: zo zien ze  
er dus tegenwoordig uit!  
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Plannen om erop uit te gaan?  
De lente is begonnen, zomer is in aantocht, misschien wilt u plannen maken … er zijn veel  
mogelijkheden om erop uit te gaan! Hier enkele voorbeelden: 
 
Opvang met indicatie 
Strandgoed Ter Heijde logies & respijt is een logeerhuis voor mensen met lichamelijke 
beperking en/of een lichte vorm van dementie. Het geeft hun mantelzorgers even wat tijd 
voor zichzelf om te ontspannen of te herstellen van een operatie/ziekte. De vrijwilligers en 
zorgmedewerkers zijn ervoor geschoold om de taken van een mantelzorger over te nemen. 
Via de Wmo wordt een deel van de kosten vergoed, naast een eigen bijdrage. Op de site 
kunt u zien welke regeling bij uw situatie past. 
https://pietervanforeest.nl/strandgoed-ter-heijde-logies-respijt 
 
In het wooncomplex Singelhof bevindt zich een ontmoetingscentrum. Het richt zich op 
mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen 
van anderen. Daarnaast komen er mensen met een lichamelijke beperking. Het verblijf 
wordt vergoed door de Wmo of door de Wlz. 
https://pietervanforeest.nl/ontmoetingscentrum-singelhof   
 
Midden in het groene hart van Midden-Delfland ligt Boerderij Weidelicht. Het is een 
kleinschalige dagopvang voor ouderen met dementie. Samen met de verzorgers kunnen de 
ouderen de warme maaltijd bereiden, de dieren die op de boerderij staan verzorgen of 
boeken bekijken in de bibliotheek. Dit verblijf kan bekostigd worden via het PGB. 
https://www.boerderijweidelicht.nl/  
 
Dag tochtjes: 
Uiteraard zijn er in onze eigen gemeente veel mogelijkheden om op stap te gaan, in onze 
mooie natuur. Via deze site zijn er boordevol tips te vinden om te wandelen, fietsen en om 
een watersport te beoefenen. Er is ook een overzicht te vinden van alle musea in Midden-
Delfland en omgeving. http://recreatie.middendelfland.net/   
 
Argos ErOpUit is een uitstapjesbureau voor 55-plussers.  Ook als u in een rolstoel zit, kunt u 
mee met de uitjes. Naar het theater, steden bezoeken zijn voorbeelden van uitjes. 
https://www.argoszorggroep.nl/diensten/argos-eropuit/ 
 
Het ouderenfonds organiseert uitjes voor ouderen. Samen uit eten en musea bezoeken zijn 
voorbeelden hiervan. Er is geen zorgpersoneel, maar wel getrainde vrijwilligers. 
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/uitjes 
 
Vakanties 
Vakanties voor ouderen, in binnen- en buitenland, in grote en kleine groepen, met of zonder 
zorg De vakanties zijn ingedeeld naar zorgbehoefte. Er gaan verpleegkundigen of vrijwilligers 
mee. https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/vakantie  en ook 
https://www.hetvakantiebureau.nl/. Uw thuiswonende partner met dementie kan mee. 
 
We wensen u veel plezier bij de voorbereiding! 
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Zorgen om een ander.. naar de huisarts 
Soms maken mensen zich erg zorgen om een ander, terwijl degene in kwestie geen 
probleem ziet. Uiteraard heeft dit te maken met ieders eigen beleving, vanuit welke 
invalshoek je de situatie benadert. U hebt het idee dat het beter zou kunnen gaan als er wat 
zou veranderen, terwijl diegene misschien vrede ermee heeft. 
Het kan ook zijn dat hij/zij heus wel beseft dat er een probleem is. maar erkennen dat er 
hulp nodig is, is nu eenmaal niet makkelijk!  
Loopt u hier tegenaan: ga er dan gerust mee naar de huisarts. Zo kunt u uw verhaal kwijt en 
ook al is de huisarts beperkt in het delen van eigen informatie vanwege privacy, hij/zij is 
tenminste dan wel goed op de hoogte van uw visie op de situatie.  
 
 

‘Dwaal detectie’ 
Er zijn diverse producten en diensten waarmee je mensen die soms ‘afdwalen’ kunt 
lokaliseren. Horloges, telefoons of zelfs een combinatie hiervan. Het kan een mooi 
hulpmiddel zijn die vrijheid geeft aan die persoon en toch ook veiligheid. Voorbeelden vind 
je op: https://www.dementie-winkel.nl/veiligheid-toezicht-zorg-op-afstand-dwaaldetectie-

met-GPS 
 
 

Herinnert u zich deze nog?! – positieve gezondheid 
We hebben dit al eerder onder de aandacht gebracht: Je gezondheid en je gevoel van welzijn 
gaat niet enkel over je fysieke toestand. In het spinnenweb van Positieve Gezondheid zie je 
dat terug. Er komen wel 6 verschillende factoren voor: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het is een 
mooi instrument om eens voor jezelf na te gaan: hoe gaat het nu eigenlijk met mij? 
Misschien gaat het op sommige vlakken niet zo goed, maar op andere vlakken wél. Dat kan 
eraan bijdragen dat je je krachtiger en fijner gaat voelen. Het gaat er niet om wat er slecht 
gaat, maar wat zou je eventueel willen veranderen? 
Zie ook onze bijeenkomst op 9 mei: Mentale fitheid! 
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Nog een paar doordenk vragen.. 
.. vragen die wij onszelf allemaal af en toe zou mogen stellen, misschien ook over kunnen 
praten met anderen. Zeker als het leven niet altijd even makkelijk is, bijvoorbeeld qua 
gezondheid: 
-Wat is belangrijk voor mij? 
-Wat kan iemand anders voor mij doen (of laten) zodat ik mij prettiger voel? 
-Waar hoop ik op? 
 
 
Bijeenkomsten 
We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers in Midden-Delfland.  
Voor wat ontspanning, om elkaar te ontmoeten, te praten over wát dan ook – uw zorgen 
thuis of over het weer, alles mag.  
Daarnaast zijn er bijeenkomsten om iets van op te steken, informatie te krijgen. 
Is er een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten, dan horen we dat graag.  
 
Mensen ervaren het als prettig om de verhalen van anderen te horen, te beseffen dat ze niet 
alleen zijn met hun zorgen en daarmee (h)erkenning bij elkaar te vinden. 
 
U bent natuurlijk nooit verplicht hier naartoe te komen. Weet dan dat Susanne altijd één op 
één contact biedt, voor wat tips of gewoon om te luisteren. Mail of bel haar om iets af te 
spreken! 
 
 

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. 
 
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.   
 
Donderdag 9 mei: ‘Mentale fitheid’ - i.s.m. Ontmoetingscentrum Singelhof 
Fitheid gaat verder dan lichamelijke conditie en spierkracht; niet alleen lekker in je vel maar 
ook lekker in je hoofd! Daarmee functioneer je beter, sta je positiever in het leven en kun je 
problemen beter aan. Nando van Hagen van GGZ Delfland is gastspreker over dit onderwerp.  
10.30 – 11.30 uur, cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a in Maasland 
 
Dinsdag 25 juni ‘Koffie middag’ 
Elkaar ontmoeten, bijpraten.. inclusief koffie/thee en wat lekkers 
14.30- 15.30 uur; Zoes Conceptstore, Dijkhoornseweg 4, 2635 EP, Den Hoorn 
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