
een uitgave van: #12

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE MANTELZORGNIEUWS IN GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN ZOETERMEER

herfst 2018

LEES ALLES 

OVER DE

ONTWIKKELINGEN,

ACTIVITEITEN & 

BIJEENKOMSTEN

IN JOUW

GEMEENTE

Interview studerende
mantelzorger:  
“Kies een studie die
je na aan het hart ligt”

Special: 
Het levenstestament.
Voor wie is het en 
hoe werkt het?



COLOFON

Uitgave
Dit is een uitgave van 
Mantelzorgcentraal.

Contact
T 088 02 34 225
E info@mantelzorgcentraal.nl
W www.mantelzorgcentraal.nl

Redactie en teksten 
Steffan Hofland
Sandra Spoor
Daniëlle Schipper

Vormgeving
Steenbergen Ontwerp Studio 

Fotografie cover & interview 
Geert Smits | Fotografie & Webdesign

Oplage
3700 expl.

Inhoud
3. Voorwoord 

4. Interview Jacqueline Berghuijs: 
 mantelzorg en studeren

6. Puzzel en recept

7. Special: Levenstestament 

7. Special: Mantelzorgers minder gelukkig 

8. Lokaal nieuws Gouda

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en 
voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.

CONTACTGEGEVENS

Gouda

Sociaal Team Gouda
E info@sociaalteamgouda.nl
T 088 90 04 321

Palet Welzijn
Lisa Hendriks
E l.hendriks@paletwelzijn.nl
T 088 02 34 221 / 06 52 41 31 90

Postadres: 
Antwerpseweg 7 
2803 PB Gouda

Zoetermeer

ZoSamen
E info@zosamen.nl
W www.zosamen.nl
T 0800 02 00 401

Postadres: 
Palet Welzijn
Gondelkade 33 
2725 EC Zoetermeer

Facebook
facebook.com/mantelzorgcentraal

Wijzigen van gegevens?
Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail bij de contactpersoon in de gemeente waar je woont.

Waddinxveen 

Palet Welzijn
Daniëlle Schipper
E d.schipper@paletwelzijn.nl
T 088 02 34 226 / 06 15 03 13 20

Postadres: 
Jan van Bijnenpad 1 
2742 VS Waddinxveen

Bodegraven–Reeuwijk

SAM
E info@sam-bundeling.nl
T 0172 61 45 00

Postadres: 
Rijngaarde 1 
2411 EV Bodegraven

10. Lokaal nieuws Waddinxveen

12. Lokaal nieuws Bodegraven-Reeuwijk

14. Lokaal nieuws Zoetermeer
16. Activiteitenoverzicht
 Overzicht van de activiteiten in uw regio.

19. Special: Zorgen voor iemand in een verzorgingshuis

de mantelzorgercentraal • herfst 20182



VOORWOORD

Beste lezers,
Wat hebben we een prachtige zomer 
gehad, het is lang geleden dat we in zo’n 
korte tijd zo veel mooie zonnige dagen 
hebben gezien. We hopen dan ook dat 
jullie kans hebben gezien om wat tijd 
voor jezelf te nemen, en dat jullie terug 
kunnen kijken op een mooie zomer.

En dan is het weer tijd om vooruit te kijken. Of 
het een mooie herfst wordt, kunnen we jullie 
niet beloven, maar wat we wel kunnen belo-
ven is dat wij weer genoeg voor jullie in petto 
hebben. We hebben een boeiend interview met 
een studerende mantelzorger, artikelen waar-

mee we de diepgang opzoeken, en natuurlijk 
hebben we ook weer allerlei leuke activiteiten 
voor jullie verzameld.

En bij vooruitkijken past ook een onderwerp 
wat we deze keer willen aankaarten; het 
levenstestament. Dit is een testament waarin 
je vastlegt wie de regie over je leven mag heb-
ben als jij dat niet meer kunt. Misschien niet 
het meest gezellige onderwerp, maar wel heel 
waardevol. En daarnaast biedt dit magazine 
natuurlijk ook weer genoeg vrolijkheid.

Veel leesplezier toegewenst,
De redactie van de Mantelzorgercentraal
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De keuze om met de studie te starten was voor Jacqueline echter niet makkelijk, 
zij is namelijk mantelzorger voor haar moeder en zorgt iedere dag voor haar. 
We interviewden Jacqueline in haar woonplaats Zoetermeer, waar ze samen 
met haar man en de jongste van drie dochters woont.

HALLO JACQUELINE, VERTEL EENS IETS OVER DE ZORG VOOR JE MOEDER?
“Mijn moeder is 81 en heeft PTSS (Posttraumatische stress-stoornis), daar-
naast heeft ze ook nog een aantal lichamelijke klachten. Zestien jaar geleden 
heeft zij de bewuste keuze gemaakt om dichter bij ons te gaan wonen, om pre-
cies te zijn 60 meter bij ons vandaan. Iedere dag komt zij naar ons toe en 
maken wij eten voor haar. Als er andere zaken spelen helpen we haar 
daar ook mee, en natuurlijk is het fijn voor haar dat ze iedere 
dag aanspraak en gezelligheid bij ons vindt.”

‘Kies een studie die je
na aan het hart ligt’

INTERVIEW: 

Jacqueline Berghuijs  besloot enkele jaren geleden een nieuwe wending aan 
haar leven te geven. Ze startte aan de Hogeschool Leiden met een voltijd studie 
Kunstzinnige Therapie/Vaktherapie. De richting ‘Muziek’ was hierbij voor 
haar een logische keuze, want ze heeft haar hele leven al sterke gevoelens  
bij muziek. Tijdens de studie leer je hoe je muziek kunt gebruiken om een 
positieve invloed op mensen te hebben, en hoe het in te zetten is als therapie.

4 de mantelzorgercentraal • herfst 2018



WAS HET EEN MOEILIJKE KEUZE OM DIE ZORG OP JE 
TE NEMEN?
“Ik ben eigenlijk al sinds mijn 7e mantelzorger. Toen al 
voor mijn moeder en ook voor mijn vader tot aan hun 
scheiding. Het is voor mij vanzelfsprekend, dit is wat je 
ook altijd hoort van jonge mantelzorgers: zij zijn niet an-
ders gewend, ze doen het gewoon. En ik krijg natuurlijk 
alle hulp van mijn man en mijn twee jongste dochters, 
die 20 en 26 jaar oud zijn. Mijn middelste dochter woont 
ook in de buurt dus dat is heel fijn.”

HET LIJKT BEST VEEL WAT JE DOET, HAAL JE OOK 
VOLDOENING UIT DE ZORG?
“Zeker, heel veel. Mijn moeder is een erg sociaal per-
soon en ze heeft nog steeds veel sociale contacten. Daar 
plukt ze nu, op latere leeftijd, enorm de vruchten van. 
Het is dan ook verre van een straf om haar dagelijks 
over de vloer te hebben. Het brengt ons allemaal een 
hoop gezelligheid.”

HOE IS DE BESLISSING OM VOLTIJDS TE GAAN STUDE-
REN TOT STAND GEKOMEN?

“Vroeger heb ik in de verzekeringswereld 
gewerkt. Het ging daar alleen maar 

om geld, ik werd niet gelukkig 
van dat werk. Toen kreeg ik 

kinderen en ben ik een tijd 
lang fulltime moeder ge-
weest.  Hiernaast deed 

ik wel veel vrijwilligers-
werk: op school, bij 
de scouting, de kerk. 
Daardoor leerde ik 
ook dat ik veel vol-
doening haal uit het 
helpen van ande-
ren.”

“Op een gegeven moment ben ik  zelf ziek geworden. Mijn 
schildklier was ontregeld. De medicijnen die ik daarvoor 
kreeg werkten averechts. Ik heb gelukkig veel profijt 
van een alternatieve therapie. Bij de overschakeling van 
regulier naar alternatief heb ik ook muziektherapie ge-
volgd en dit hielp mij enorm. Toen heb ik wel echt con-
creet het idee opgevat dat ik dit ook wel zou willen doen.”

IS HET QUA TIJD ALLEMAAL WEL TE COMBINEREN, 
EEN FULLTIME STUDIE EN DE ZORGTAKEN?
“Het is wel veel ja, voor de studie staat 40 uur per week, 
en daarnaast ben ik iedere dag ook nog wel 2 uur kwijt 
voor de zorg voor mijn moeder. En dat is dan nog laag 
ingeschat. Mijn huis lijkt inmiddels wel echt op een stu-
dentenhuis omdat de tijd om het huishouden te doen er 
vaak wel bij inschiet, wat dat betreft pas ik er helemaal 
tussen.”

ZIJN ER MEER MENSEN VAN JOUW LEEFTIJD DIE DE 
STUDIE VOLGEN?
“Nee ik ben wel echt de oudste, ik word soms ook wel 
liefkozend ‘het moedertje van de klas’ genoemd. Ik merk 
ook wel dat medestudenten snel naar mij toestappen als 
ze ergens mee zitten, ze stappen dan toch liever naar 
een medestudent toe dan naar een docent.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VOOR JE?
“Zolang dat gaat wil ik natuurlijk voor mijn moeder blijven 
zorgen. We pakken dat goed op met zijn allen en hebben 
een fijne manier gevonden. Daarnaast begin ik binnen-
kort met een stage bij ‘De Herbergier’ in Zoetermeer. Dit 
is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met 
dementie. Ik hoorde ook achteraf dat de huidige muziek-
therapeut net met pensioen is gegaan, dus wie weet…”

HEB JE NOG TIPS VOOR MANTELZORGERS DIE OOK 
WILLEN GAAN STUDEREN?
“Maak een bewuste keuze en plan het goed, kies een stu-
die die je na aan het hart ligt. Neem de tijd om goed te 
kiezen, als je de juiste keuze maakt, geeft het studeren 
je enorm veel energie.”
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Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór  
zaterdag 10 november naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een 
culinair verrassingspakket verloot. Je kunt het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn,  
Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda. De winnaar van de prijsvraag van de vorige editie is Jolanda van Ballegooy uit 
Zoetermeer. Zij won een het boek ‘Het 1ste Bezigboek voor niet meer de jongste’. Gefeliciteerd!

PUZZELEN!

SHEPHERD’S PIE
In de herfst kun je wel wat extra energie gebruiken, een goede reden dus om stevige kost te 
eten. Shepherd`s Pie is een eeuwenoud Engels recept. Van oorsprong werd het gemaakt met 
restjes vlees en aardappel. Deze versie is ietwat moderner.

BEREIDING 
1. Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze 

gaar.
2. Verwarm de boter in een grote koekenpan of wok.
3. Snipper de ui en bak deze even aan.
4. Voeg het gehakt bij de ui en bak dit rul. Snijd de wor-

telen, bleekselderij en koolraap in blokjes en voeg dit 
bij het gehakt in de pan, bak dit 10 minuten mee.

5. Breng het geheel op smaak met de tijm, laurier en ro-
zemarijn, samen met peper en zout. Voeg de tomaten-
puree en worcestersaus toe en verwarm dit ook even 
mee. Meng het geheel goed door elkaar.

6. Verwarm de oven voor op 200 ºC en vet een oven-
schaal in. Verdeel 5 eetlepels panko over de bodem 
en draai de schotel rond tot de panko aan de bodem 

Ingrediënten:
•	 500	gram rundergehakt
•	 2 rode uien
•	 2 wortelen
•	 2 stengels bleekselderij
•	 een	halve koolraap
•	 1 takje	verse rozemarijn
•	 1 laurierblad

en rand blijft plakken.
7. Stamp de gekookte aardappelen fijn en meng dit met 

roomboter, Parmezaanse kaas, panko, mosterd de ei-
dooiers en warme melk.

8. Verdeel 1 cm van de aardappelpuree over de bodem 
en zijkanten van de ovenschaal. Verdeel het gehakt-
mengsel hierin en dek de schotel af met een laag 
aardappelpuree en bestrooi dit met de overgebleven 
panko.

9. Verwarm 

TIPS
Bij dit gerecht hoort natuurlijk een lekker Engels bier-
tje. Drink je geen alcohol? Neem dan als toetje een kopje 
goede Engelse thee.

•	 1 eetlepel tijm	
•	 1 klein	blikje tomatenpuree
•	 4 eetlepels	worcestersaus
•	 zout en	peper
•	 boter om in	te bakken
•	 7 eetlepels	panko
	 (=Japans paneermeel)
•	 200	gram Parmezaanse kaas
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Mantelzorger minder 
gelukkig, maar ziet wel 
geluk in de zwaarte.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
Een levenstestament is een testament waarin je zaken 
vastlegt die gelden tijdens je leven. Dit staat tegen-
over het gangbare testament, waarin je zaken vastlegt 
die na je overlijden gelden. In het levenstestament leg 
je je persoonlijke wensen vast voor het geval je niet 
meer in staat bent om zelfstandig te handelen. Dit kan 
bijvoorbeeld komen door een ongeval of een ziekte. In 
het levenstestament kun je één persoon of meerdere 
personen aanwijzen die je vertrouwt. Je kunt hen de be-
voegdheid geven om namens jou te handelen.

WANNEER MAAK JE EEN LEVENSTESTAMENT?
Veel mensen maken een levenstestament wanneer zij 
verwachten binnen korte tijd niet meer zelfstandig te 
kunnen handelen, maar een levenstestament kun je al-
tijd maken. Je weet immers nooit wat er in het verschiet 
ligt. Om op alles voorbereid te zijn is het verstandig eens 
de tijd te nemen om over een levenstestament na te den-
ken, en het opmaken hiervan.

WAAR BESTAAT EEN LEVENSTESTAMENT PRECIES 
UIT?
• één of meer volmachten;
• wensen ten aanzien van (medische) verzorging (be-

handelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, 
donorcodicil);

• bijlagen (overzicht van je bankrekeningen, (digitale) 
codes en wachtwoorden, verzekeringen, kunstverza-
melingen en dergelijke; of, waar je deze overzichten 
bewaart).

HOE MAAK JE EEN LEVENSTESTAMENT?
Een levenstestament wordt opgesteld in overleg met 
een notaris. Het is dus een notariële akte. Deze akte 
heeft bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis 
van de rechter. Het is voor een iedereen een bewijs dat 
je op het moment van opstellen wilsbekwaam was.

In het onderzoek ‘Mantelzorg, Goed Gevoel’ (uitge-
voerd door de Radboud Universiteit) werd onderzoek 
gedaan naar de invloed van gedachtentraining op het 
geluk van mantelzorgers. Met de gedachtentraining 
werd geprobeerd  mantelzorgers hun werk als man-
telzorger als meer zinvol te laten ervaren. Een be-
langrijke theorie stelt namelijk dat geluk voortkomt 
uit 5 componenten: positieve emoties, betrokkenheid 
voelen, positieve relaties, het gevoel dat je dingen 
kunt bereiken, en het ervaren van betekenis en zin 
van het leven.

Het onderzoek liep tussen januari en juni 2018 en 
er deden 375 mantelzorgers mee. Hieruit bleek o.a. 
dat mantelzorgers die de mantelzorg als meer zinvol 
zien, en er meer voldoening uit halen, gelukkiger zijn. 
Ook geldt: hoe zwaarder de mantelzorglast, hoe on-
gelukkiger de mantelzorger. Mantelzorgers zijn over 
het algemeen minder gelukkig dan mensen die geen 
mantelzorger zijn.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat 
de gedachtentraining geen effect had op het 
geluksgevoel van de mantelzorgers. Wel bleek dat, 
ondanks dat mantelzorg erg zwaar kan zijn, mensen 
nog steeds de zin er van in kunnen zien en daar ook 
geluk uit kunnen putten.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Kom je ook naar de Schouwburg? 

RELATIESPREEKUUR
Zorg je voor je partner en merk je dat je 
relatie verandert waardoor er conflicten of 
onbegrip ontstaat? Zorgt de ziekte er voor 
dat er spanningen ontstaan en voel je je niet 
meer fijn of gehoord in je relatie? Sociaal 
Team Gouda kan jullie hierbij helpen in het 
relatiespreekuur. Bij ziekte zal de relatie 
tussen partners veranderen. Het kan zijn dat 
de dingen die je vroeger altijd samen deed 
niet meer lukken, of dat de ziekte/beperking 
het gedrag van je partner totaal verandert. 
Hoe ga je hier mee om? Hoe komen jullie hier 
samen uit?

Je kunt gratis en vrijblijvend met je partner binnen-
lopen bij het relatiespreekuur. Samen bespreken we 
dan hoe we jullie kunnen helpen. Het relatiespreek-
uur wordt gehouden door twee medewerkers die ge-
schoold zijn in EFT (Emotionally Focused Therapy). 
EFT is speciaal ontwikkeld voor het aanpakken van 
relatieproblemen, en richt zich op het praten over 
je emoties. Zo verminder je ruzies en krijgen jul-
lie meer begrip voor elkaar. Voor meer informatie 
neem je contact op met het Sociaal Team E. info@ 
sociaalteamgouda.nl of T. 088 90 04 321.

Dag van de mantelzorg
Op zaterdag 10 november ben je van harte 
welkom in de Goudse Schouwburg. Alle mantel-
zorgers die langdurig voor een zieke partner, 
gehandicapt kind, vader of moeder, goede 
vriend(in) of buur zorgen, worden in het zonnetje 
gezet!

Na ontvangst met koffie/
thee en gebak, zal wethou-
der Corine Dijkstra de man-
telzorgers toespreken. On-
der het genot van lekkere 
hapjes en drankjes wordt 
in het theatercafé tijdens 
een pubquiz van de ‘Quiz-
masters’ de kennis van 
mantelzorgers op een 
hilarische manier op de 
proef gesteld. Grappige 
algemene kennisvragen 
die je in teamverband 
mag oplossen, zorgen 
voor teamspirit en een 

flinke dosis humor.

MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Wil je graag naar de Dag van de Mantelzorg komen, 
maar heb je geen idee hoe je dat thuis moet regelen? 
Neem dan contact op met het Sociaal Team via T. 088 90 
04 321, zij denken graag met je mee.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via E. info@ 
mantelzorgcentraal.nl of T. 088 02 34 225 (bereikbaar op 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur). 
Deelname aan deze dag is gratis. 

PARKEREN
Parkeren is mogelijk op P2 centrum Schouwburgplein. 
De kosten van het parkeren zijn € 1,70 per uur. 

PROGRAMMA
13:15 uur: Ontvangst met koffie, thee en gebak in het  
 theatercafé
13:45 uur: Welkomstwoord door wethouder
 Corine Dijkstra
14.00 uur: Start van de pub-quiz met drankjes en   
 hapjes tussendoor
16:00 uur: Einde

van
de

KOM NAAR DE DAG

Mantelzorg

Verras de mantelzorger

in het

theatercafe

Pubquiz
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KOPP Jongerengroep 
voor jongeren van 12 tot 16 jaar 

Als het omgekeerd is, 
en je vanaf je 17e voor je moeder zorgt 
1 op de 4 jongeren is een jonge mantelzorger en 
zorgt voor een familielid; bijvoorbeeld voor een 
broer met autisme, een gehandicapte zus, een 
verslaafde vader of een zieke moeder. Op dins-
dagmiddag 9 oktober organiseren we een work-
shop voor professionals die in hun werk te maken 
hebben met kinderen en jongeren tot 24 jaar.

Werk je bijvoorbeeld in het basis- of voortgezet onder-
wijs of als jeugdwerker? Of werk je als vrijwilliger met 
jongeren? In je werk kun je direct of indirect te maken 
krijgen met jonge mantelzorgers. Deze jongeren zien 
zichzelf vaak niet als mantelzorger of maken dit niet 
altijd kenbaar, omdat ze geen uitzondering willen zijn. 
Weet jij altijd wie er jonge mantelzorger is? En als je 
dit weet, hoe besteed je hier dan aandacht aan in jouw 
werk? 

Gastspreker is Viroen Seboudar. Viroen is ambas-
sadeur voor Jonge Mantelzorgers. Hij blogt, vlogt en 

Kinderen van ouders met psychische problemen en/of 
verslavingsproblemen, vaak afgekort tot KOPP, merken 
veel van de problemen van hun ouders. In de gespreks-
groep leren zij wat de ziekte van hun ouder(s) inhoudt, 
en hoe zij er mee om kunnen gaan. 

Jongeren leren beter om-
gaan met de problematiek 
van de ouder en leren hun 
eigen leven te leiden. Ze 
ervaren dat ze niet de eni-
ge zijn met dit probleem. 
Voor deze jongeren is het 
thuis niet altijd even ge-
makkelijk. Vaak kunnen 
of durven zij niet te praten 
over de situatie thuis ter-
wijl praten over de proble-

WORKSHOP VOOR PROFESSIONALS

deelt nieuws op sociale media over de zorg voor zijn 
moeder. We zijn dan ook erg blij dat hij deze middag zijn 
verhaal met ons wil delen.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop 
aan bod: Wie zijn die jonge mantelzorgers? Waar heb-
ben zij behoefte aan? Hoe ziet de gezinssituatie eruit? 
(Her)ken jij de signalen van (over)belasting van jonge 
mantelzorgers? Hoe kun jij jonge mantelzorgers vanuit 
je werk ondersteunen?

Het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis staat 
centraal, waarbij het natuurlijk mogelijk is om Viroen 
vragen te stellen.

Datum:  Dinsdag 9 oktober
Tijd:  van 15.00 tot 17.00 (inloop: 14.30 uur)
Locatie:  Gouda, Nelson Mandela Centrum,
 Bernadottelaan 79 in Gouda.
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot dinsdag 2 oktober 
via E. info@mantelzorgcentraal.nl of T. 088 02 34 225.

men juist erg kan opluchten. Daarom worden deze bijeen-
komsten georganiseerd.

Jongeren van 12 tot 16 jaar die een vader of moeder heb-
ben met psychische problemen en/of verslavingsproble-
men zijn van harte welkom. De groep is géén therapie, 
maar een soort cursus.
 
DATA EN TIJDEN 
Er zijn 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere donderdag 
(behalve donderdag 25 oktober), van 20 september t/m 15 
november, van 15.30 uur tot 17.00 uur. 
Locatie: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Boelekade 
19 in Gouda

Meld je aan als jonge mantelzorger op www.2becool.nl 
en word op de hoogte gehouden van uitjes, activiteiten en 
nog veel meer. 
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Mantelzorgers wandelen…

Vergeet niet opnieuw te registreren!

Inloopspreekuren  
Wadwijzer

Vanaf eind oktober worden de dagen weer korter, maar is 
het nog steeds heerlijk om buiten te zijn. Wandelen is goed 
voor alles: je hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, bot-
ten, spieren, gewicht en geheugen. Ze gaan er allemaal op 
vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er beter van. 
Zeker als je met iemand samen loopt. 

Mantelzorgers die in Waddinxveen wonen, of een zorgvrager in 
Waddinxveen hebben, moeten zich opnieuw registreren via de 
website www.mantelzorgcentraal.nl/waddinxveen/inschrijven.
In het vorige magazine hebben we hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. Ook hebben alle mantelzorgers die bij ons ingeschreven 
staan een persoonlijke brief hierover ontvangen.

Wanneer je vóór 1 november ingeschreven bent, kom je in aan-
merking voor de mantelzorgwaardering 2018 (zie voorwaarden op 
inschrijfformulier). Na deze datum kan je geen beroep meer doen 
op de waardering 2018. 

één loket voor vragen over 
zorg, welzijn en wonen.

Het is wetenschappelijk bewezen: “dagelijks een half uurtje lopen, 
daar kan geen pil tegenop!”. Samen met onze vaste vrijwilliger 
Ineke willen we een wandelgroepje met mantelzorgers starten. 
Tijdens de wandeling is er voldoende ruimte om ervaringen uit te 
wisselen, maar je mag ook in stilte meelopen.

Vanaf donderdagochtend 1 november 2018 gaan we om de twee 
weken wandelen, van 10.30 tot 11.30 uur. De eerste keer zullen we 
om 10.15 uur verzamelen bij het Anne Frank Centrum aan het Jan 
van Bijnenpad (ingang zalencentrum). Na afloop drinken we nog 
gezamenlijk een bakje koffie. 

We starten met drie wandelbijeenkomsten, daarna kijken we of er 
voldoende animo is voor een vervolg. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden en de eerste keer verzorgen wij de koffie.
Wandel je mee? Graag vooraf aanmelden bij Danielle Schipper via 
E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226.

Heb je een vraag over (mantel)zorg, 
opvoeding, dagbesteding of een 
relatie? Of ben je op zoek naar meer 
informatie over schuld en wonen? 
Dan kan je vanaf nu terecht bij  
Wadwijzer!

Zonder afspraak kun je binnenlopen  
tijdens één van de onderstaande spreek-
uren:

IEDERE MAANDAG
Anne Frank Centrum
Jan van Bijnenpad 1
Van 13.00 tot 14.00 uur

IEDERE DONDERDAG
‘Naast de school’
Kerkstraat 13
Van 9.00 tot 10.00 uur

1E DONDERDAG VAN DE MAAND
Cultuurhuys de Kroon
Gouweplein 1
Van 17.00 tot 18.30 uur
 
Liever een afspraak op een ander tijd-
stip? Neem dan contact op via T. 14 0182 
(geen kengetal) of via E. wadwijzer@ 
waddinxveen.nl. 
 
Zelf op zoek naar informatie over zorg, 
welzijn en wonen in Waddinxveen? De 
website www.waddinxwijzer.nl helpt en 
wijst je de weg!
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Dag van de
Mantelzorg 2018

Op 10 november is het weer zover, de dag dat we alle 
mantelzorgers uit Waddinxveen in het zonnetje zet-
ten. We beginnen de dag met een heerlijk kopje koffie 
en een gebakje, terwijl een vertegenwoordiger van de 
gemeente de gelegenheid krijgt om de mantelzorgers 
een hart onder de riem te steken. Hierna zijn er ver-
schillende workshops waar je aan deel kunt nemen. 
Ook wordt de waardering uitgereikt aan geregis-
treerde mantelzorgers die zorgen voor een inwoner 
van Waddinxveen.

Het jeugdlintje Waddinxveen is bedoeld voor ac-
tieve jongeren uit Waddinxveen. De gemeente wil 
met deze onderscheiding de jeugd stimuleren om 
zich belangeloos in te zetten voor een ander.

Jongeren tussen de 6 en 18 jaar kunnen in aanmerking 
komen voor een Jeugdlintje als zij:
• zich vrijwillig inzetten voor een ander, bijvoorbeeld 

middels vrijwilligerswerk of het verlenen van mantel-
zorg (minimaal 1 jaar en een maatschappelijke stage 
telt hierbij niet mee).

• een bijzondere prestatie hebben geleverd, bijvoor-
beeld op het gebied van sport.

• een goed initiatief hebben genomen die bijdraagt aan 
een leukere samenleving.

KEN JIJ EEN JONGE MANTELZORGER DIE HET, BIJ-
VOORBEELD NET ALS SEM, VERDIENT OM IN HET ZON-
NETJE GEZET TE WORDEN? 
Meld hem of haar dan nu aan, met daarbij een onderbou-
wing waarin staat waarom juist hij/zij dit lintje verdient. 
Doe dit bij Wilma Romeijn, Beleidsadviseur Sport & Cul-
tuur, via E. W.Romeijn@waddinxveen.nl.

Het jeugdlintje wordt later dit jaar uitgereikt. De exacte 
datum is nog onbekend, maar hierover ontvang je au-
tomatisch bericht wanneer je iemand hebt aangemeld.

OOK VOOR JONGE MANTELZORGERS
IN WADDINXVEEN

Een jongen als Sem verdient ook een jeugdlintje:
Iedere vrijdagavond verhuist Sem (7) zijn dekbed en 
kussen naar het logeerbed in de slaapkamer van 
zijn oudere broer Martin (10). Dan gaat hij bij Martin 
slapen. Want Martin krijgt nooit een vriendje over 
om te blijven slapen. Bij Martin komt ook nooit ie-
mand spelen. Martin is namelijk ernstig gehandi-
capt. Lachen, huilen, zitten, liggen, dat is zijn kleine 
wereld. 
“Knuffelen is het  beste medicijn”, zegt Sem!

Jeugdlintje 2018

PROGRAMMA: 
12.45 uur: deuren open
13.00 uur: aanvang middag
13.30 uur: start workshops

KEUZE UIT WORKSHOP:
• Workshop “ Proef de wijnen” door
 Vinoloog Frank Thijs
• Workshop “Creëer Meer met Groen” door
 creatief therapeut Debby de Wolff 
• Schilderworkshop “Vrolijke Beesten” door
 docent Sabine Wendling
• Workshop “Plezier in bewegen ” door
 bewegingsdocent Annet Breure

16.00/16.15 uur: afronden workshops
16.30 uur: afsluiting middag

Locatie: Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1, 
ingang Zalencentrum

Wil je deelnemen aan 
deze middag? Dan kun 
je je vooraf aanmelden 
via www.mantelzorg-
centraal.nl; of haal 
het inschrijfformulier 
op in het Anne Frank 
Centrum.

Let wel, om deel te ne-
men aan deze dag, is 
het noodzakelijk dat je 
ingeschreven staat.
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In de laatste helft van 2018 organiseert het 
Mantelzorgplatform lokaal de Mantelzorga-
wards. Mantelzorgers kunnen in hun eigen 
gemeente/regio kenbaar maken waarmee ze 
zich het best geholpen voelen. Het stimuleert 
instanties om beter naar de mantelzorgers te 
luisteren. Zo horen zij van de mantelzorgers 
zelf waar zij behoefte aan hebben, en vullen zij 
dit niet voor hen in. 

Mantelzorgers nomineren de kandidaten. De kan-
didaten zijn dus geen mantelzorger, maar mensen 
die iets voor de mantelzorger betekenen of hebben 
betekend. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker 
van de thuiszorg, iemand van het wijkteam, een me-
dewerker van de gemeente, een vriend of een buur-
man. De mantelzorger ontvangt dus zelf de award 
niet, maar reikt deze uit. Dit geeft een goed gevoel. 
En natuurlijk heeft het een positieve uitstraling op 
de (organisatie van de) genomineerde.

STEMMEN
Stemmen gaat  digitaal. Wil je meestemmen? De ge-
nomineerden worden binnen afzienbare tijd bekend 
gemaakt. Hou de pers en je mailbox dus goed in de 
gaten.

MANTELZORGER OVER PRIJSWINNAAR 2017
“Karin heeft er mede door haar steun voor gezorgd 
dat wij onze twee kinderen met autisme thuis kun-
nen opvoeden en het volhouden om dat voor elkaar 
te krijgen. Karin zegt altijd dat het gewoon haar 
werk is, maar dat is het niet. Ze gaat verder dan an-
deren. is meer betrokken. Ik heb zo’n geluk met haar 
als ambtenaar.”                                                           

LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Heb je vragen over mantelzorg? Wil je je ervarin-
gen delen met andere mantelzorgers? Of kun je wel 
wat hulp gebruiken? Het sociaal team of SAM kan je 
daarbij helpen. Aanmelden als mantelzorger kan via  
www.mantelzorgcentraal.nl.

Huishoudelijke Hulp 
Toelage 2018

Mantelzorg en aanmelden

Mantelzorgawards
2018/19

Je betaalt € 7,50 per uur voor huishoudelijke hulp-
uren. De gemeente legt hier € 15,30 per uur bij, omdat 
de kostprijs in totaal € 22,80 per uur is. De betreffende 
€ 5,- of € 7,50 betaal je rechtstreeks aan de gekozen 
deelnemende zorgaanbieder . 

REGISTREREN ALS MANTELZORGERS
Je kunt je op verschillende manieren registreren:
1. via de website: www.sam-bundeling.nl/aanbod/ 

mantelzorg of www.mantelzorgercentraal.nl
2. Bij de balie van SAM, Rijngaarde 1 te Bodegraven (ge-

opend van 09.00 13.00 uur, T.0172 614 500. Het regis-
tratieformulier kun je aanvragen en inleveren of op-
sturen naar de balie van SAM.

3. Door een mail te sturen aan: info@sam-bundeling.nl  

DEELNEMENDE ORGANISATIES
Voor meer informatie kun je terecht bij de volgende 
zorgaanbieders: Agathos Thuiszorg, Zonzorg, Priva-
zorg, Bens Thuiszorg, Vierstroom Hulp Thuis & Thuis-
zorg INIS.

De Huishoudelijke Hulp Toelage is een (tijdelijke) 
financiële stimulans vanuit de Rijksoverheid. Je 
kunt hier in 2018 nog gebruik van maken tegen 
een betaling van € 7,50 per uur. Je kunt gebruik 
maken van de regeling als je op basis van een 
indicatie hulp bij het huishouden ontvangt vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning of als  je 
mantelzorger bent.
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Noteer de datum dus alvast in je agenda en meld je-
zelf (en maximaal 1 ander persoon) aan. Doe dit voor 
26 oktober via balie@samwelzijn.nl. Vermeld je naam 
en de naam van degene die je meeneemt, je adres, 
emailadres en telefoonnummer.  De officiële uitnodi-
ging volgt nog.

Datum: zaterdag 10 november 2018
Tijd: vanaf 18.00 uur.
Locatie: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1,
 Nieuwerbrug
Kosten: gratis

Sinds een jaar komt het mantelzorgplatform 
Bodegraven-Reeuwijk bij elkaar. Met dit plat-
form zorgen wij ervoor dat informatie en nieuws 
over mantelzorg op een centrale plek te vinden 
is. Aan het Mantelzorgplatform zijn partners 
(professioneel en niet professioneel, mantel-
zorgers en niet mantelzorgers) verbonden die 
op allerlei terreinen mantelzorgers kunnen 
ondersteunen.

We leren van elkaar en kijken onder andere naar 
nieuwe ondersteuningsvormen en voorzienin-
gen op het gebied van onder meer respijtzorg. 
Verder komen onderwerpen als contactmomen-
ten met mantelzorgers, trainingen voor mantel- 
zorgers en de Dag van de Mantelzorg aan bod. 

Dag van de Mantelzorg 
met de Pauwergirls
Ook in Bodegraven-Reeuwijk komt de Dag van 
de Mantelzorg er weer aan. Het is weer tijd jullie 
in de watten te leggen voor de zorg die je je 
naaste geeft. Dit doen we met een diner met een 
optreden van de Pauwergirls: vrolijke muziek, 
driestemmige zang en theater met een knipoog.

Mantelzorgplatform Bodegraven-Reeuwijk
INTERSSE?
Heb jij interesse om deel te nemen aan dit platform? 
En mee te denken over bovenstaande onderwerpen? 
Dan kun je vrijblijvend geïnformeerd worden door de 
mantelzorgondersteuner van stichting SAM, Brechtje 
Simons, E. b.simons@samwelzijn.nl. 
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

WAT DOE JE VOOR WERK EN HOE IS 
DAT GEKOMEN?
“Ik run een eigen bedrijf in de cultu-
rele sector: Martine Hordijk Music. 
Onder mijn bedrijfsnaam werk ik als 
zangeres, muziekdocente (basison-
derwijs en middelbaar onderwijs), 
musicaldocente en vocal coach voor 
o.a. RTL Telekids. Ik heb een eigen 
zangpraktijk waar ik zanglessen aan 
jong en oud geef. Daarnaast werk ik 
doorgaans mee aan vele uiteenlopen-
de culturele projecten en ontwerp ik 
educatieve workshops voor o.a. thea-
tervoorstellingen.”

“Als kind wilde ik altijd al een eigen 
bedrijf hebben ‘als ik later groot was’, 
en was ik altijd al bezig met muziek 
en zingen. Eén plus één is twee en na 
de middelbare school lag een studie 
muziekeducatie en zang aan het Ko-
ninklijk conservatorium dan ook voor 
de hand. Tijdens mijn studie begon ik 
met werken en startte ik mijn eigen 
bedrijf.” 

WAAROM IS DAT ZO LEUK?
“Waar zal ik beginnen? Naast dat ik 
altijd met muziek en zingen bezig mag 
zijn is voor mij een van de leukste din-

Mantelzorgcafé
‘Zing je stress weg’ 
Het laatste mantelzorgcafé van 2018 vindt plaats in het Forum in 
Zoetermeer. Het thema is: ‘Zing je stress weg’. Onder begeleiding 
van Martine (van Martine Hordijk Music) zingen we een uur lang 
onze stress weg. Daarna hebben we alle tijd om bij te praten voordat 
de feestdagen beginnen. Vooraf aanmelden voor dit café is gewenst. 
We hebben ruimte voor 25 mantelzorgers! Aanmelden kan via 
E. registratie@zosamen.nl. 

INTERVIEW MET MARTINE HORDIJK

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Mantelzorg
spreekuur
De coördinator mantelzorg is op 
maandagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur aanwezig bij de ZoSa-
men balie in het Forum aan het 
Stadhuisplein. De coördinator is 
hier om met je in gesprek te gaan, 
je vragen te beantwoorden of om 
je te helpen bij het aanvragen 
van bijvoorbeeld de mantelzorg-
waardering. Vragen staat vrij!

gen het persoonlijke contact met veel 
verschillende mensen. Het coachen 
van volwassenen, en vooral kinderen, 
en de groei zien die zij doormaken, 
vind ik erg mooi. Het doorgeven van 
het plezier dat muziek kan geven. Ook 
kan ik in mijn bedrijf en werk mijn cre-
ativiteit en energie kwijt. Ik doe zo veel 
verschillende dingen, er is geen week 
of dag hetzelfde! De vrijheid en keuze-
mogelijkheden van een eigen bedrijf 
hebben, vind ik top.” 

WAT KAN ZINGEN MET JE DOEN 
QUA ONTSPANNING? 
“Muziek en zang werken over het al-
gemeen erg ontspannend. Je maakt 
je hoofd even helemaal leeg. Tijdens 
het zingen zijn we, meer dan bij welk 
instrument dan ook, heel erg be-
zig met ons lijf. Het is een moment 
van bewustwording. Tijdens het zin-
gen ben je vaak bewust bezig met je 
ademhaling. Je maakt gebruik van 
een lage buikademhaling. Als je heel 
ontspannen of in rust bent, heb je deze 
ademhaling ook. Je kunt het ook zien 
als ‘even een momentje voor jezelf’.”
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DE MINDER LEUKE KANTEN:
- Ik word soms een beetje gek 
van mijn broertje want hij 
heeft gedragsproblemen
- Zij hebben geen huiswerk 
en ik wel, omdat ze naar een 
speciale school gaan
- Ik krijg minder aandacht, 
alles draait om de zorg 
van/voor mijn zusje

- Er zijn zoveel ‘excuses’ van 
wege haar beperking, want zij kan er niets aan doen 
dat ze zo druk is

- Ik kan minder goed met mijn broertje spelen, omdat 
hij gehandicapt is 

- Ik word gecommandeerd en moet helpen in huis 
terwijl mijn broer dat niet hoeft

- Ik moet vaak naar de winkel. Als er een boodschap 
vergeten is kan mijn moeder niet weg van huis.

- Ik moet altijd mee naar het ziekenhuis
- Ik loop op mijn tenen, omdat mijn vader ieder mo-

ment een uitbarsting kan hebben en boos wordt
- Ik neem liever geen vriendjes mee naar huis, want ik 

schaam me voor de thuissituatie.

Wij spraken jonge mantelzorgers tussen de 8 en 14 
jaar. De meeste kinderen zijn mantelzorger voor 
een broertje of zusje, een aantal voor een ander fa-
milielid. De kinderen gingen zelf met stift en papier 
aan de slag en ga- ven hun antwoorden anoniem. 

DE LEUKE KANTEN:
- Soms kunnen we juist extra goed spelen (broertje/

zusje vaak thuis, dus altijd tijd om te spelen)
- Ze spreken weinig af (zussen nodigen zelf geen 

vrienden uit dus lekker rustig)
- In een pretpark mogen we in een andere rij dan de 

rest en dan mogen we eerder in het karretje 
- Ik word snel vergeven na een ruzie (mijn broertje is 

de ruzie vaak snel vergeten)
- Voetballen (kan leuk voetballen met 

mijn broertje)
- Ik mag soms bij mijn oma op de 

scootmobiel
-  We hebben af en toe ook dag met 

onze ouders, zonder mijn zus erbij
- Mijn broer kan heel hard lachen.

Jonge mantelzorgers vertellen

Mantelzorgwaardering 
jonge mantelzorger
Ken of ben je iemand, tussen de 10 en 18 jaar, die 
opgroeit in een gezin waarvan één van de ouders, 
broer of zus of een ander inwonend familielid zorg 
en aandacht nodig heeft als gevolg van een ziekte 
of aandoening? 

Dan ken of ben je een jonge mantelzorger. Aanmelden 
kan tot 1 november 2018 en gebeurt via de website 
www.2becool.nl. Je wordt dan gewaardeerd met een 
cadeaubon van 20 euro.

Uit de nabespreking kwam naar voren dat de jonge 
mantelzorgers zich goed in elkaar kunnen inleven. 
Zij herkennen de situaties waar de andere kinderen 
mee zitten. Hoe kijken jonge mantelzorgers tegen 
het zorgen aan:

VOOR JONGE 
MANTELZORGERS
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Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld 
per gemeente, je bent echter van harte 
welkom om een activiteit buiten de eigen 
gemeente te bezoeken. Vergeet niet, indien 
gevraagd, om je wel even aan te melden bij 
de contactpersoon.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

ALZHEIMER CAFÉ GOUDA
Onderwerp: Mantelzorgers zelf aan het woord! 
Mensen die zorgen voor iemand met dementie: 
wat maken ze mee en hoe houden ze het vol? Kom 
gerust eens kijken. Je hoeft je niet aan te melden 
en de toegang is gratis.
Datum: 15 oktober
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
 (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Zorgcentrum Savelberg,
 Savelberghof 200 in Gouda

VOORLICHTINGSAVONDEN GGZ
Er zijn ervaringsdeskundigen en een professional 
aanwezig bij deze bijeenkomsten. Er is ook ruimte 
voor vragen. De toegang is gratis en aanmelden is 
niet nodig. Vragen zijn welkom via preventie.gouda 
@rivierduinen.nl.
Data: 16 oktober: Autisme en AHHD
 20 november: Angst.
Tijd:  19.30 uur
Locatie:  De veste,
 Ridder van Catsweg 300 in Gouda

THEMA BIJEENKOMST OUDEREN 
Iedere 3e donderdag van de maand. Jongere en 
oudere senioren zijn van harte welkom. Informatie 
via Inez Plompen, T. 06 52 34 70 35.
Data: 18 oktober, 15 november en 20 december
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie:  Sam Sam, Bleulandweg 1c in Gouda.

AUTISME INLOOP 
In het najaar organiseert Autisme Inloop Gouda 
weer themabijeenkomsten. In november is dat 
‘Zondagskind – een lezing door Judith Visser’. Op 
deze thema-avond komt Judith Visser vertellen 
over de door haar geschreven roman ‘Zondags-

kind’. Zij neemt haar eigen hulphond ‘Yurika’ mee 
en ze zal ons graag iets vertellen over het werk 
van de stichting Hulphonden voor Autisme. De toe-
gang is € 5, -. NVA- leden € 2,50. Voor informatie 
of aanmelden: E. autismeinloopgouda@gmail.com 
of Henny Stam, T. 06 45 58 85 98.

Datum: 14 november
Tijd:  20.00 tot 21.45 uur
 (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Gezondheidscentrum Korte Akkeren  
 (voormalig kerkgebouw), Constantijn  
 Huygensstraat 121 in Gouda

POSITIEVE GESPREKSVOERING BIJ DEMENTIE 
VOOR PARTNERS/MANTELZORGERS/FAMILIE IN 
GOUDA
De impact van de diagnose dementie op het da-
gelijks leven en de gevolgen voor iemands leven 
zijn groot. Ook voor partners en familieleden komt 
de diagnose hard aan. Om partners en of mantel-
zorgers te informeren en te ondersteunen, zijn er 
speciaal voor hen bijeenkomsten georganiseerd 
onder deskundige leiding van twee casemanagers 
van TANDEM. 

Deelname is gratis, maar aanmelden is noodza-
kelijk en kan via: www.transmuraalnetwerk.nl/
agenda. Of per mail (met vermelding van het aan-
tal personen) naar info@transmuraalnetwerk.nl. 
Of T. 0182 50 55 34. Uiterste inschrijfdatum is 2 
dagen voor de bijeenkomst. 

Datum: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur (Inloop vanaf 14.15  
 uur) met koffie en thee
Locatie:  Prinsenhof ZPMH, De Garenspinnerij,  
 Anna van Meertenstraat 10 in Gouda

WORKSHOP VOOR PROFESSIONALS, JONGE MAN-
TELZORGERS EN HUN VERHAAL
Onderwerp: Waar hebben jonge mantelzorgers 
behoefte aan? 

(Her)ken jij de signalen van (over)belasting van 
jonge mantelzorgers? Hoe kun jij jonge mantelzor-
gers in je werk ondersteunen? In deze workshop 
staat het uitwisselen en delen van kennis en erva-
ring centraal.
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Datum:  9 oktober
Tijd:  15:00 tot 17:00 uur (inloop 14:30 uur)
Locatie: Nelson Mandela Centrum, 
 Bernadottelaan 79 in Gouda

KOPP GROEP BIJEENKOMSTEN
Jongeren van 12 tot 16 jaar die een vader of moeder 
hebben met psychische problemen en/of versla-
vingsproblemen zijn van harte welkom. De groep 
is géén therapie,  maar eerder een soort cursus.
 
Data:  Er zijn 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. 
 Iedere donderdag (behalve donderdag
 25 oktober) van 20 september t/m
 15 november.
Tijd:  15.30 tot 17.00 uur. 
Locatie: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd,  
 Boelekade 19 in Gouda

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

WANDELBIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZOR-
GERS:
Vanaf donderdagochtend 1 november 2018 gaan we 
om de twee weken wandelen van 10.30 tot 11.30 uur. 
Na afloop drinken we nog gezamenlijk een bakje 
koffie. Aan het wandelen zijn geen kosten verbon-
den. De eerste bijeenkomst is de koffie gratis.

Datum: donderdagochtend 1 november,
 15 november en 29 november. 
Tijd: 10.15 uur verzamelen 
Locatie: Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad (ingang zalencentrum)

DAG VAN DE MANTELZORG 2018
Op zaterdagmiddag 10 november vindt de ‘Landelij-
ke Dag van de Mantelzorg’ plaats. Het programma is 
terug te vinden bij lokaal nieuws Waddinxveen (p.10). 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het inschrijf-
formulier. Deze is te downloaden via de website 
www.mantelzorgcentraal.nl of op te halen bij het 
Anne Frank Centrum. Meer informatie: Danielle 
Schipper, Coördinator Mantelzorg E. d.schipper@
paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226

Datum: zaterdag 10 november
Tijd:  van 13.00 tot 16.30 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum,
 Jan van Bijnenpad in Waddinxveen

IN HERSTEL: GESPREKSGROEP VOOR FAMI-
LIELEDEN VAN VERSLAAFDE NAASTEN
De avonden worden eens per twee weken op don-
derdag gehouden. Alle bijeenkomsten zijn voor 
een ieder vrij toegankelijk, deelname is koste-
loos. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie? 
Kijk op www.in-herstel.nl of mail naar info@ 
in-herstel.nl

Datum:  eerstvolgende bijeenkomst:
 18 oktober
Tijd:  20.00 uur (vanaf 19.45 uur inloop)
Locatie:  Onderweg 12 in Waddinxveen

GESPREKSGROEP VOOR PARTNERS VAN MEN-
SEN MET PARKINSON(ISME)
Er is een aantal mantelzorgers die behoefte 
heeft aan lotgenotencontact. Om deze groep te 
kunnen starten, zal er voldoende animo moeten 
zijn. Heb je een partner met Parkinson(isme) 
en wil je graag contact met andere partners, 
meld je dan nu aan bij Danielle Schipper E. 
d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226. 
Bij voldoende aanmeldingen, kunnen we in het 
najaar starten met een aantal bijeenkomsten. 

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Iedere tweede woensdag van de maand wordt er 
in het Anne Frank Centrum een bijeenkomst ge-
organiseerd voor mensen die te maken hebben 
met dementie. Mensen met dementie, mantel-
zorgers, familieleden en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. Meer informatie? Elly Smit, 
E. ellysmit56@gmail.com of T. 06 15 95 32 55

Datum:  in september is het nieuwe
 programma van start gegaan
Tijdstip:  19.30 tot 21.00 uur (de toegang is vrij)
Locatie:  Anne Frank Centrum,
 Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen
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Locatie:  Dienstencentrum ‘De Reehorst’,
 Poelruit 12 te Reeuwijk.

Aanmelden is noodzakelijk, via info@ 
parkinsoncafereeuwijk.nl. Vergeet hierbij niet 
je naam, aantal personen, adres, woonplaats en 
telefoonnummer te vermelden.

ALZHEIMER CAFÉ BODEGRAVEN-REEUWIJK 
Iemand van Alzheimer Nederland vertelt hoe we 
samen aan een dementie-vriendelijke samenle-
ving kunnen werken.

Datum: 19 november
Tijd:  van 19:00 uur tot 21:00 uur
 (Aanvang programma om 19:30 uur)
Locatie:  Restaurant Reehorst,
 Ingang: Treebord 19, Reeuwijk
 Toegang is gratis, aanmelden niet verplicht.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

Meer informatie, dan kun je contact opnemen met 
de coördinators mantelzorg via T. 0800 0200 401

MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
“Zing je stress weg”
Datum: dinsdag 20 november
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
 in trainingsruimte 1&2 
Locatie: Forum Zoetermeer,
 Stadhuisplein 1 in Zoetermeer 

MANTELZORGCAFÉ IN DE AVOND 
“Autisme in het gezin, hoe ga je er mee om?”
Datum: donderdag 13 december  
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur in 
 trainingsruimte 1 
Locatie: Forum Zoetermeer,
 Stadhuisplein 1 in Zoetermeer 

WIJKBIJEENKOMSTEN 
De gratis wijkbijeenkomsten staan open voor alle 
mantelzorgers in Zoetermeer. 
Datum: 10 december 
Tijd: van 13:30 tot 15:30 uur
Locatie: Recreatiezaal Petuniatuin,
 Petuniatuin 7a te Zoetermeer

ACTIVITEITEN ANNE FRANK CENTRUM
Palet Welzijn organiseert regelmatig nieuwe activi-
teiten in en vanuit het Anne Frank Centrum.
Je kan hierbij denken aan; nordic walking, fiets-
tochten, tango dansen, collegereeks oud geleerd, 
jong gedaan, persoonlijke poëzie schrijven en maal-
tijd evenementen. Mantelzorgers zijn van harte 
welkom om deel te nemen aan deze activiteiten en 
soms zit er voor geregistreerde mantelzorger een 
leuke korting aan vast.

Voor meer informatie kijk op de website van Palet 
Welzijn of neem contact op met de Coördinator Activi-
teiten T. 088 02 34 247 of E. m.postma@paletwelzijn.nl

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

MAALTIJDEN HUIS VAN ALLES NIEUWERBRUG
Iedere eerste dinsdag van de maand serveert het 
Huis van Alles Nieuwerbrug in de middag een 
warme maaltijd voor alle dorpsbewoners. Voor 
€ 6,50 per persoon (inclusief een drankje) kun je 
aanschuiven. 

Data:  2 oktober, 6 november, 4 december 
Tijd:  Inloop: 11.45 uur, maaltijd 12.00 tot
 13.30 uur.
Locatie: Huis van Alles, Wierickehuis,
 Graaf Albrechtstraat 1,
 Nieuwerbrug aan den Rijn

Inschrijven kan tot de donderdag voor de laatste dins-
dag van de maand, Inschrijven via Mieke Burggraaf, T. 
06 29 27 52 34 of E. mieke.tuin92@gmail.com. 

PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Parkinson Café Reeuwijk is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van 
Parkinson(isme), hun partners, familieleden en 
mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden 
er diverse onderwerpen besproken. Naast het uit-
wisselen van informatie en ervaringen kun je in het 
Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

Datum:  Iedere tweede dinsdag van de maand
Tijd:  aanvang 14.00 (zaal open 13.30 uur),  
 avondtijd: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).
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Marcel Kars is mantelzorger van zijn vader (Parkinson) en zijn moeder (Alzheimer). Zijn ervaringen als 
mantelzorger heeft hij kunnen combineren met zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Hieruit is de work-
shop ‘Zorgen voor jezelf. Ik ben niet alleen maar mantelzorger... toch?’ ontstaan.

Veel mensen denken dat de zorg voor een naaste ophoudt of makkelijker wordt wanneer deze in 
een verzorgings- of verpleeghuis gaat wonen. Uit het SCP-rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen’ blijkt echter dat dit niet altijd zo is. Driekwart van de bewoners van een verzorgings- 
of verpleeghuis ontvangt hulp van familieleden. 

Workshop Zorgen voor Jezelf

Zorgen voor iemand in een verzorgings- of 
verpleeghuis, het is niet makkelijker!

Kars omschrijft zijn workshop 
zelf als volgt: ·“Ben jij ook man-
telzorger en herken je het ge-
voel geen recht te hebben op 
een moment voor jezelf, omdat 
je er altijd voor die ander moet 
zijn? De zorg voor mijn ouders 
was en is mijn leerschool. Ik heb 
een hele poos geworsteld net de 
vraag waarom het mij maar niet 
lukte om voldoende tijd en aan-
dacht aan mijzelf te geven. Ter-
wijl ik dat toch echt wilde doen.”

“Zorgen voor een ander kan je raken en veel in je los-
maken. Helpen en liefhebben zijn misschien wel de 
mooiste dingen die je als mens kan voelen, ervaren 
en bieden. Er echt kunnen zijn voor die ander. Liefde is 

EENZAAMHEID: HET BELANG VAN REGELMATIG
BEZOEK
Door de trend dat ouderen steeds langer zelfstandig wo-
nen verandert ook de samenstelling van de verpleeg- en 
verzorgingshuispopulatie. Inmiddels zijn zij gemiddeld 
meer dan 80 jaar. Dit betekent onder andere dat de be-
woners minder familie en vrienden hebben die hen be-
zoeken en de meeste ouderen gaan ook zelf niet meer 
bij anderen op bezoek. Ook komt een kwart van de be-
woners zelden of nooit buiten omdat hun gezondheid dat 
belemmert, en niemand mee wil of kan. 

het hoogste goed wat we hebben, toch? Maar in welke 
mate vergeet jij door de hectiek van alle dag voor jezelf 
te zorgen? Hoeveel zorg, ontspanning, rust en voeding 
geef jij jezelf voordat jouw aandacht naar de ander gaat. 
Er kan een dilemma ontstaan wanneer je leeg begint 
te lopen, je moe en geprikkeld begint te voelen. Op het 
moment dat ‘geven’ niet meer fijn voelt en niet meer 
hartverwarmend is, maar voelt als een opgaaf. Dan is 
het echt hoog tijd om jezelf eens goed onder de loep 
te nemen. Wat maakt dat jij doet wat je doet en dat je 
het op deze manier blijft doen? Weet jij welke onbe-
wuste patronen bij jou een rol spelen en jouw gedrag 
sturen?”

MEER INFORMATIE
De redactie van de Mantelzorgercentraal tipt de work-
shop van Marcel Kars. Meer informatie kun je vinden op 
www.hierbenikcoaching.nl/mantelzorg-workshop.

De conclusie van het rapport is dat de zorg voor een 
naaste niet ophoudt wanneer hij of zij naar een verpleeg- 
of verzorgingshuis gaat. Zij nog steeds erg afhankelijk 
zijn van de personen die bij hen langs gaan, om zo een-
zaamheid te voorkomen.

Meer informatie kun je vinden op de website van Het So-
ciaal en Cultureel Planbureau;
https://www.scp.nl/Nieuws/Kerncijfers_leefsituatie_
ouderen_in_verpleeghuizen_en_verzorgingshuizen
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Samen zorgen in Zoetermeer

Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal


