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Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg 
Door het tekort aan zorgpersoneel, moeten mantelzorgers meer opvangen. Hierover ging 
het debat in de 2e kamer waarbij Mantelzorg NL een inbreng heeft gedaan. Mantelzorg NL is 
een landelijke belangenbehartiger voor mantelzorgers en hun naasten. 
Hun boodschap: neem gerichte maatregelen om de informele zorg gezond te houden. 
Lees  meer over deze visie https://www.mantelzorg.nl/nieuws/inbreng-mantelzorgnl-voor-
kamerdebat-arbeidsmarkt-en-zorg-op-6-juli 
 
 
In de buurt op pad, denk eens aan De MUS  
De MUS biedt vervoer voor korte ritjes in Midden-Delfland, als je er niet zelfstandig naartoe 
kan. Zo kan je gerust naar je broer in het andere dorp, of ergens samen uit voor koffie .. 
De MUS rijdt doordeweeks tussen 9.00 en 17.00 uur.  
Je boekt een rit op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur via het 
telefoonnummer 06 20 77 83 70. Of stuur een mailtje naar DeMus@ggz-delfland.nl. Een rit 
kan op zijn vroegst een week van te voren besteld worden en uiterlijk 2 uur van te voren.  
Vervoerproject De Mus | Gemeente Midden-Delfland (middendelfland.nl) 
 
 
Informatie kast bibliotheek Den Hoorn over thema dementie 
In de bieb in Den Hoorn is een servicepunt voor ieder die iets wil weten over dementie. Er 
zijn boeken met persoonlijke verhalen en boeken met informatie. Ook zijn er folders en 
verwijzingen naar eventuele ondersteuning. Heb je een vraag of ben je bezorgd om jezelf of 
een naaste: meer erover weten helpt en je hoeft het niet alleen te doen..  
Dus schroom niet om even binnen te stappen, Fluitekruid 62 in Den Hoorn. 
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Herkenning in boeken 
Ieder mens doorleeft op zijn eigen manier zijn verdriet en rouw  
(om het verlies van een geliefde, verlies van je gezondheid, toekomstplannen).  
Boeken lezen over dit onderwerp kan soms helpen (h)erkenning te vinden:  
Een ander heeft woorden gevonden voor dat waar jij misschien nog mee worstelde..  
 

 
 
Zoals Vingerafdruk van verdriet, woorden van bemoediging – Manu Keirse 
Iemand schreef over dit boek: “Dit geeft het rouwproces in je hoofd weer, 
nooit gedacht zoveel herkenning te lezen. Ik dacht namelijk op een 
gegeven moment dat ik echt gek werd” 
 
 
 

 
 
Wereld Alzheimer Dag eind september 
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag: er wordt wereldwijd aandacht en 
bewustwording bevorderd voor dementie. Er worden in de gemeente Midden-Delfland 
diverse activiteiten georganiseerd op en rond deze datum.  
Het thema dit jaar is ‘Samen op pad’.  
In augustus volgt meer informatie zoals aanmelden, hier alvast voor de agenda’s:  
Din 20 sept, zaal Singelhof, 14.30 -16.00 uur lezing Veranderend gedrag 
Beweegtuin en Ontmoetingscentrum 
Woe 21 sept, bibliotheek Den Hoorn, 19.30-21.30 uur, lezing Veranderend gedrag 
Dementheek en voordracht 
Dond 22 sept, boerderij Weidelicht Schipluiden, 15.30-18.00 uur, lezing Veranderend gedrag 
Oudtopia, simulator 
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