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NIEUWSBRIEF 
4e kwartaal 2019 
 
AGENDA  in het kort: 

 
Vrij. 11 okt 10.00 -11.30 uur 
‘Zorg thuis, praktische tips’ 
Dorpshoeve, Schipluiden 
 
Za. 2 nov 10.30-13.30 uur  
‘DAG VAN DE MANTELZORG’ 
Singelhof, Maasland 
 
Do. 12 dec 10.30-11.30 uur 
‘Koffie ochtend’ 
Het Raadhuis, Schipluiden 
 
Ma. 13  jan 13.30-14.30 uur  
‘Nieuwjaarswandeling’ 
Bibliotheek Den Hoorn 

 
 
Bereikbaarheid: 
Mantelzorg MD is  telefonisch 
bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Indien niet wordt opgenomen, kan 
een bericht worden ingesproken, er 
wordt dan teruggebeld.  

Je 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.  
Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, 
bijvoorbeeld om een ervaring  of tips te delen, neem dan 
contact op met ons. Wil je meer weten over de dienstverlening 
van Mantelzorg Midden-Delfland, neem dan gerust contact op 
met adviseur Susanne Janssen. Zij maakt dan een afspraak 
thuis, of op een locatie in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden. 

Ben je geen mantelzorger (meer) en/of wil je deze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, dan horen wij het graag. 
 

 
 
Campagne Praten over later  
Praten over later is niet 
vanzelfsprekend. De campagne vanuit 
MantelzorgNL ondersteunt mensen 
hierbij: wat de toekomst ook brengt, 
sommige dingen kun je alvast eens met 
elkaar bespreken.  
 
We worden ouder, blijven langer thuis wonen en dat vraagt ook 
dat we zorgen voor elkaar. Maar hoe dat er dan uit ziet, daar 
praten we vaak niet over. Als je voor een situatie komt te staan, 
is het niet het moment om stil te staan bij wat je wel of juist 
niet wilt, er wordt dan direct actie gevraagd.  
Je kunt ‘later’ niet voorspellen! Maar je kunt wel al een gesprek 
voeren om elkaars verwachtingen en opvattingen te bespreken. 
Wat wil je graag zelf blijven doen? Weten de kinderen van je 
wensen rondom zorg? Weet iemand je wachtwoorden te 
vinden? Wie doet je boodschappen als je je voet breekt? 
Praat met wie je een klik hebt. Niet alles  hoeft in één keer, kom 
er gerust later nog eens op terug.  
Denk niet voor de ander, die vindt het fijner dan je denkt om te 
horen wat je belangrijk vindt! Het kan veel rust geven om 
bepaalde dingen met elkaar besproken te hebben.  
 
De flyer is verkrijgbaar op de kantoren van SWMD. 

mailto:info@swmd.nl


De Dorpstafel in Den Hoorn 
Vanaf oktober wordt gestart met een gezamenlijk driegangen diner in de Dorpskamer in Den 
Hoorn (gebouw de Kickerthoek, PWA Hof 2). Elke maandag vanaf 18.00 uur kun je 
plaatsnemen aan de Dorpstafel. Alle inwoners van Den Hoorn zijn welkom!  
Je kunt je samen of alleen opgeven.  
Opgeven kan via info@swmd.nl of bel naar 015-2625864.  
De kosten bedragen €10 per maaltijd – máár in de maand oktober slechts vijf euro!  
 

 

 

Mantelzorg waardering 2019 
Je bent in de eerste plaats ouder, echtgenoot, zoon of dochter. Als 
je naaste chronisch ziek of gehandicapt is, betekent dat wel meer 
dan gebruikelijke zorg: ‘mantelzorg’. De gemeente Midden-Delfland 
vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de 
belangrijke rol die zij vervullen. Mantelzorgers ontvangen daarom 
een individuele waardering in de vorm van een cadeau bon, deze 
wordt uitgereikt op de Dag van de Mantelzorg op 2 november a.s. 
Wie ontvangen deze waardering:  
-Mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland. 
-Het betreft langdurige en intensieve zorg (minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden).  
-De mantelzorger staat op 31 oktober 2019 ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland. 

 
Als je bij ons al bekend bent en voldoet aan bovenstaande 
normen, hoef je niets te doen. 
Mocht er iets in de situatie wijzigen, wil je ons dan 
informeren? 
 
Elke gemeente geeft zelf invulling aan de waardering. Ben 
je mantelzorger van iemand die buiten de gemeente 
Midden-Delfland woont, dan kun je je wenden tot die 
gemeente. 
 

Ben je nog niet bij ons ingeschreven, dan kun je dit doen via onze website of via de 
aanmeldformulieren op onze kantoren. 
 
 
 

Wandelgroep in Maasland 
Iedere donderdagochtend kun je om 9.30 uur aansluiten 
bij een groepje enthousiaste wandelaars. In de even 
weken vanaf de Singelhof, in de oneven weken vanaf 
wisselende startpunten, zie het overzicht op het 
mededelingenbord in Singelhof. Er wordt zo’n vijf 
kwartier gewandeld en aansluitend samen koffie 
gedronken. Iedereen mag meedoen, deelname is gratis, 
consumptie voor eigen rekening.  
 

mailto:info@swmd.nl
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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.  
Je vertelt over jezelf enkel datgene wat je kwijt wilt. Alleen luisteren is ook prima. 
 
Vrijdag 11 oktober ‘Preventie: hulpmiddelen en praktische tips bij zorg thuis’ met Careyn 
Wat zijn handige hulpmiddelen, hoe help je iemand opstaan zonder dat je jezelf teveel 
belast, allerlei praktische tips komen aan bod. Graag aanmelden via s.janssen@swmd.nl of  
tel. 06-1037 9080. Besluit je op de dag zelf spontaan om te komen, ben je ook welkom. 
10.00 - 11.30 uur; de Dorpshoeve, Keenenburgweg 10 in Schipluiden 
 
Zaterdag  2 november: ‘DAG VAN DE MANTELZORG’  
Zie de uitnodiging op de achterkant van deze nieuwsbrief. Graag aanmelden. 
10.30 – 13.30 uur, zaal van bv Singelhof, Hofsingel 18 in Maasland   
 
Donderdag 12 december: ‘Koffie ochtend’  
Even ertussen uit met koffie, thee en wat lekkers én goed gezelschap!  
10.30-11.30 uur, Het Raadhuis, Dorpsstraat 12 in Schipluiden 
 
Maandag 13 januari: ‘Nieuwjaarswandeling’ 
Uitwaaien, bijpraten, er lekker op uit! We starten bij de bibliotheek – na afloop zijn we 
welkom om daar iets te drinken. Bij erg slecht weer mogen we direct de bibliotheek in! 
13.30 -14.30 uur, bibliotheek, Fluitekruid 62 in Den Hoorn. 
 
 

 

 
 

 

Wandelen… 
 Geeft je energie en alertheid 

 Maakt je blij 

 Helpt tegen depressieve gevoelens 

 Brengt je op nieuwe plekken 

 Helpt om op gewicht te blijven of af 

te vallen 

 Inspireert en geeft ruimte voor 

nieuwe ideeën 

 Vermindert de kans op hart- en 

vaatzieken 

 Verlaagt de kans op Diabetes 2 

 Heeft een positief effect op angst- en 

stressstoornissen 

 Versterkt je hart en longen 

 Verstevigt botten en spieren 

 

Lezen… 
  

 Minder last van stress 

 Gezonde hersenen 

 Kennis 

 Uitbreiding Woordenschat 

 Focus en Concentratie 

Beter geheugen 

 Betere analytische vaardigheden 

 Rust 

 Gratis entertainment 

 Beter leren schrijven 

  

 

mailto:info@swmd.nl
mailto:s.janssen@swmd.nl
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#1Minder_last_van_stress
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#2_Gezonde_hersenen
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#3_Kennis
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#4_Uitbreiding_Woordenschat
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#5_Focus_en_Concentratie
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#6_Beter_geheugen
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#7_Betere_analytische_vaardigheden
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#8_Rust
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#9_Gratis_entertainment
https://karenz.nl/waarom-lezen-goed-voor-je-is/#10_Beter_leren_schrijven
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Dag van de mantelzorg 2019! 
Om aandacht te geven aan de bijzondere en belangrijke rol van deze zorg én om 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten, wordt in het hele land de Dag van de Mantelzorg 
gehouden. Voor mantelzorgers in ónze gemeente Midden-Delfland wordt deze dag 
gehouden op:  
  

 
 
De waardering van de gemeente Midden-Delfland wordt ook op deze dag uitgereikt! 
 
Theatervoorstelling Zorgeloos:  
‘Met Zorgeloos krijgt u een theater (college) voorstelling over een prangend thema uit het 
dagelijks leven; mantelzorg. Immers, wie zorgt er voor de mantelzorger? 
Met humor en schurende pijn komt een herkenbaar en soms confronterend beeld van een 
mantelzorger over het voetlicht. Het publiek wordt zich bewust, herkent en erkent, ziet 
keuzes, voelt de pijn en de humor van de dagelijkse werkelijkheid, is geraakt én geïnspireerd. 
Dit is de schoonheid van geëngageerd theater op locatie. Je brengt iets zwaars met lucht over 
het voetlicht en maakt het zo bespreekbaar.’ 
 

Aanmelden voor de Dag van de Mantelzorg kan tot uiterlijk 27 oktober! 
Dit kan via email naar s.janssen@swmd.nl of door het strookje onderaan deze 

nieuwsbrief in te leveren. Graag tot 2 november!  

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

JA, ik kom naar de DAG VAN DE MANTELZORG in Maasland op 2 november! 

Naam: 

Woonplaats:  

Contact (email en/of telefoonnummer): 

Evt. dieetwensen:  

 

Dit strookje inleveren bij SWMD: Hofsingel 18 Maasland, Windrecht 10A 

Schipluiden of Pr.W.Alexander Hof 2 Den Hoorn.  

(NB als je nog niet staat ingeschreven als mantelzorger, vul dan ook het 

‘aanmeldformulier Mantelzorg Midden-Delfland’’ in?!) 

Zaterdag 2 november 
10.30 - 13.30 uur 
 
Zaal van de Singelhof 
Hofsingel 18 in Maasland 
 

-Koffie/thee met wat lekkers  

-Theatervoorstelling Zorgeloos 

-Een heerlijke lunch 

-Een goed gesprek …! 
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