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VOORWOORD

Beste lezers,

Volgende maand vieren we weer de jaarlijkse 
Dag van de Mantelzorg. Op woensdag 10 no-
vember is het al de 24ste keer dat deze dag is 
uitgeroepen om stil te staan bij alle mensen die 
zorgen voor iemand die zij lief hebben. 

En dat is belangrijk want de zorg van mantel-
zorgers is vaak onzichtbaar, ze zetten zichzelf 
niet op de voorgrond. Maar wat mantelzorgers 
doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder 
en verdient waardering! Daarom worden deze 
‘onzichtbare helden’ in de week van 10 novem-
ber in de schijnwerpers gezet: want jullie zorg 
mag gezien worden.

In dit nummer lees je wat er in de verschil-
lende regio’s zoal georganiseerd gaat worden. 
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen 
aan de diverse activiteiten.

Verder lees je in deze editie van de Mantelzor-
gercentraal een interview met full time man-
telzorger Isabelle. Ze vertelt dat ze er bewust 
voor gekozen heeft om van de zorg voor haar 
dochter haar werk te maken, maar dat dit con-
sequenties heeft voor de woonsituatie van haar 
gezin. 

Daarnaast biedt dit magazine uiteraard weer 
data van de diverse bijeenkomsten en activitei-
ten voor mantelzorgers die gelukkig allemaal 
weer live doorgang kunnen vinden. Fijn om 
elkaar weer te ontmoeten!

We wensen je veel leesplezier. 

De redactie van de Mantelzorgercentraal

Het is oktober en we zitten midden in de herfst. Wist je trouwens dat oktober de lang-
ste maand van het jaar is? Dit komt door de omschakeling van zomertijd naar winter-
tijd op de laatste zondag van deze maand. Hierdoor duurt oktober een uurtje langer 
dan de andere maanden van 31 dagen. 
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Interview: Isabelle van Dijk

“Wennen om 
betaald te 

worden 
voor de 
zorg aan 
je eigen 

kind”
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ben voor werk, is Isabelle met haar gezin weer terug 
naar Nederland verhuist. Niet in de laatste plaats van-
wege de zorg en betere mogelijkheden voor Aisha. Sinds 
2017 wonen ze in een huurwoning in Bodegraven.

“Tijdelijk, hoopten we, maar inmiddels zitten we er al 4 
jaar. En eigenlijk is dit huis niet geschikt voor ons. We 
zitten op een bovenverdieping en met name het balkon is 
echt gevaarlijk voor Aisha. Ook hebben we een kamer te 
weinig waardoor Emma op onze kamer moet slapen om-
dat Aisha pas veel later in slaap valt. Ook het speelgoed 
of een kast op haar kamer zijn eigenlijk niet wenselijk 
en gordijnen trekt ze eraf. Een soort ‘snoezelkamer’ zou 
beter en veiliger voor haar zijn.”

TUSSEN WAL EN SCHIP
Isabelle vertelt dat ze dan ook graag willen verhuizen, 
een huis met wat meer kamers en een veilige achtertuin 
is haar droom. Maar iets kopen is niet mogelijk omdat je 
het met inkomen dat zij vanuit het Pgb heeft geen hypo-
theek af kan sluiten en ook geen pensioen opbouwt. Par-
ticuliere huur is te kostbaar en voor een sociale huur-
woning is het gezamenlijk inkomen van Isabelle en haar 
man te hoog. Ze vallen dus eigenlijk tussen wal en schip. 
Isabelle is wel bezig met de gemeente om te kijken of er 
oplossingen zijn maar dit is verre van zeker.

TIJD VOOR MEZELF
Heel af en toe ontspannen Isabelle en haar man door 
samen naar de bioscoop te gaan of uit eten. Dat kan al-
leen als oma oppast, maar dan kan slechts incidenteel. 
“Sinds kort heb ik wel gelukkig een geschikt iemand 
gevonden om bijvoorbeeld 2 uur per week te komen om 
met Aisha bezig te zijn. Na een wenperiode hoop ik dat 
ik haar dan regelmatig kan inhuren zodat ik wat makke-
lijker kan sporten of boodschappen doen bijvoorbeeld. 
Een vast gezicht is superbelangrijk en de eerste klik 
tussen Aisha en haar is goed, dus ik kijk er echt naar uit!

Isabelle woont samen met haar man en hun twee dochtertjes op een bovenwoning in een pittoresk straatje 
in Bodegraven. Hun 2 meisjes, Aisha van 8 jaar en Emma van 5 jaar hebben beiden een Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS) maar vooral Aisha is daardoor ernstig beperkt en heeft 24/7 zorg en toezicht nodig.

De jongste, Emma, met ASS niveau 1 kan gewoon naar 
het regulier basisonderwijs en is een intelligent meisje. 
Ze kampt wel met een prikkelverwerkingsstoornis en 
heeft problemen met harde geluiden. Aisha, de oudste 
heeft ASS in een extremere mate (niveau 3). Zo heeft 
ze een taal- en verstandelijke ontwikkelingsstoornis en 
problemen met prikkelverwerking waardoor eten niet 
prettig voelt in haar mond en ze tot voor kort bijna alleen 
maar vloeibaar voedsel ‘at’. Aisha is niet zindelijk en kan 
ook niet goed praten. Ze kent maar een beperkt aantal 
woorden en ziet geen gevaar in ‘normale’ dingen, bij-
voorbeeld dat je niet over de balkonrand mag klimmen.

Moeder Isabelle spreekt heel liefdevol over haar beide 
dochters en voelt hen als geen ander aan. “Ik weet pre-
cies wat Aisha wil, dan pakt ze bijvoorbeeld een hand en 
neemt me mee naar wat ze wil. En ze maakt haar eigen 
woorden die ik wel begrijp en gelukkig is het ook wel iets 
vooruit gegaan met de logopedie die ze op school heeft. 
Ze gaat 3 daagjes naar een speciale school, meer lukte 
echt niet omdat het teveel prikkels voor d’r zijn waar ze 
letterlijk ziek van wordt.”

INTENSIEVE ZORG
Isabelle is van 6 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds met 
Aisha bezig. Als moeder natuurlijk maar ook als man-
telzorger, want de zorg voor Aisha is een fulltime baan. 
Isabelle wordt betaald vanuit de Pgb van Aisha. Aisha 
heeft een Wlz indicatie VG5 wat staat voor Verstandelijk 
Gehandicapt, wonen met intensieve begeleiding en in-
tensieve verzorging. 

Isabelle: “Natuurlijk is het wennen om betaald te wor-
den om voor je kind te zorgen. Maar ik wil de volledige 
focus hebben en zolang mogelijk zelf zorgen voor Aisha, 
zeker tot ze 30-35 jaar is. Het is natuurlijk zwaar maar 
zolang het kan, wil ik het blijven doen. De meiden zijn zo 
lief en geven me ook zoveel terug! Ik moet er niet aan 
denken dat Aisha naar een instelling zou moeten. Of het 
zou ooit een kleinschalig ouderinitiatief moeten zijn. Ik 
ben zelf ook bezig met cursussen om echt meer te leren 
over oa. autisme zodat ik wellicht in de toekomst zo’n 
alternatieve woonvorm zou kunnen beginnen.”

VEILIGE WOONOMGEVING
Na een lange periode in het buitenland gewoond te heb-

 “AISHA IS HEEL LIEF EN BREEKT  
HARTJES, MAAR ZODRA ZE WAKKER 
IS HEEFT ZE TOEZICHT NODIG WANT 

ANDERS KAN HET ZOMAAR EEN 
‘POEPSMEERFEESTJE’ WORDEN!“
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Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord voor maandag 29 
november 2021 naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt tijdschriftenpakket 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 Ina Rooze Lafeber uit Gouda. Gefeliciteerd!

PUZZELEN!

 

Deze herfstsalade met pompoen bevat de dagelijkse portie groente en is ook nog eens lekker voed-
zaam. Let op: het grillen van de pompoen kost wat tijd, maar is zeker de moeite waard! 

BEREIDINGSWIJZE 
1. Verwarm de oven op 180 graden Celsius.
2. Snijd de pompoen in blokjes van 1 à 1,5 kubieke centime-

ter. Weinig tijd? Koop dan de voorgesneden pompoen-
blokjes.

3. Doe de pompoenblokjes in de oven voor 45-55 minuten. 
Draai ze bij voorkeur halverwege om.

4. Beleg twee borden met de eikenbladsla.
5. Verdeel de avocado over de sla in schijfjes of blokjes.

•	 700	gram pompoen
•	 90 gram	geitenkaas45+		
	 (heel	of geraspt)
•	 2 eieren
•	 160	gram eikenbladsla
•	 100	gram avocado
•	 40 gram	walnoten

6. Zet ondertussen een pannetje water op het vuur en laat 
 hier de eitjes in koken naar wens.
7. Snijd de geitenkaas in plakjes indien je niet de geraspte 

variant hebt. Deze kun je eventueel samen met de wal-
noten vijf minuten voordat de pompoen gaar is, toevoe-
gen in de oven.

8. Verdeel de pompoen, geitenkaas, walnoten en het ei 
over de borden.

Eet smakelijk!

Benodigdheden:
•	 scherp mes
•	 snijplank
•	 pan
•	 oven

B
ro

n:
 w

w
w

.v
oe

di
et

is
t.

nl

EEN SALADE IS ECHT NIET ALLEEN VOOR DE ZOMER. 

1. Recent
2. Klein Pak
3. Gewas
4. Opschik
5. Etmaal
6. Warme drank
7. Agrariërs
8. Vragenspel
9. Voorzetsel
10. Verpleging

Ingrediënten	voor twee personen:
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Op 16 en 23 november 2021 organiseert Vierstroom 
Ledenservice samen met Palet Welzijn de inspira-
tiesessie ‘De werkende mantelzorger in balans’. 
Ben jij een werkende mantelzorger? Dan ben je van 
harte uitgenodigd!

Tijdens deze bijeenkomst word je getrakteerd op een 
theaterbeleving over de dagelijkse praktijk van mantel-
zorgers. Verder heb je keuze uit diverse inspiratieses-
sies om bij te wonen en is er een informatiemarkt. Alles 
onder het genot van een hapje en drankje.

GOUDA
De inspiratiesessie op 16 november is van 18.45 tot 21.30 
uur in Gouda. Deze bijeenkomst kan ook bezocht worden 
door mantelzorgers uit Waddinxveen en Bodegraven-
Reeuwijk.

Inspiratiesessie ‘De werkende mantelzorger in balans’
ZOETERMEER
Op 23 november wordt de sessie georganiseerd in Zoe-
termeer van 18.45 tot 21.30 uur. 

Voor leden van Vierstroom is deelnemen gratis. Ben je 
geen lid, dan betaal je € 15,-. Je kunt er ook voor kiezen 
om lid te worden van Vierstroom. Tot 1 januari 2023 be-
taal je dan het speciale kennismakingstarief van € 10,-.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar leden. 
vierstroom.nl/werkendemantelzorger of neem contact 
op met de ledenconsulenten van Vierstroom Ledenser-
vice via T. 088 0900 400 (lokaal tarief). 

NB. Uiteraard zijn de inspiratiesessies onder voorbehoud 
van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

‘Ik leerde in een training tijd voor mezelf te nemen’ 

“Mijn man kreeg een paar jaar geleden een herseninfarct. 
Hij kon niet praten, niet lopen, niet slikken, verschrikkelijk. 
Hij wilde per se thuis revalideren, dus dat legde een behoor-
lijk beslag op het gezin. Hij heeft alle mogelijke therapieën 
gehad: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychologi-
sche hulp, noem maar op. Het was zwaar, maar het heeft 
geholpen. Hij is weer aan het werk, niet meer fulltime en in 
een andere functie, maar het is een grote stap voorwaarts. 
Nog steeds heeft hij zorg nodig, hij heeft veel minder ener-
gie dan vroeger. Dus ik heb er ook taken bij gekregen, zoals 
de financiële administratie en meer huishoudelijke taken.

Daarnaast ben ik contactpersoon voor mijn schoonmoeder 
met dementie. Ik deel de zorg met mijn zwager en schoon-

zus, maar wij wonen het dichtste bij. Een boodschapje, de 
huisarts; het zijn allemaal kleine dingen, maar het betekent 
nog meer plannen en nog meer regelen. Toen de zus van 
mijn schoonmoeder in een verpleeghuis belandde met rug-
problemen, heeft ze mij ook opgegeven als contactpersoon. 
Logisch misschien, want ik deed het al voor haar zus en ze 
ging ervan uit dat ik dus wel snapte hoe het werkt. Gelukkig 
is ze heel mondig en regelt ze veel zelf.

Via mijn werk heb ik deelgenomen aan een training voor 
mantelzorgers. Confronterend, maar ook leerzaam. Ik zag 
dat ik voor mezelf moest zorgen, omdat ik anders niet voor 
anderen kan zorgen. Dat weet je ergens in je achterhoofd 
wel, maar in de training kreeg je hulpmiddelen aangereikt 
om te ontdekken wat voor jou het beste werkt. Ik heb ge-
leerd hoe ik die tijd voor mezelf kan nemen: ik ga elke dag 
even naar mijn paard om letterlijk afstand te nemen. Dat 
deed ik altijd al, maar dan zat ik op mijn paard nog steeds 
lijstjes te maken. Nu ben ik veel bewuster bezig met genie-
ten van de tijd die ik even voor mezelf heb. Wat ik ook fijn 
vond aan de training, was de ontmoeting met lotgenoten. Je 
hebt raakvlakken met elkaar, begrijpt elkaar en kunt tips 
uitwisselen. Een paard kost ook tijd, maar mijn dochters 
helpen me met de verzorging. Door met mijn paard bezig te 
zijn, kan ik mijn hoofd leegmaken. Echt waar, als ik Wodan 
niet had gehad, stond ik niet meer rechtop.”

Hélène Verburg (51) zorgt naast haar werk voor haar man, die enkele jaren geleden een herseninfarct 
kreeg. Daarnaast heeft ze de zorg voor haar schoonmoeder en de zus van haar schoonmoeder.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Psychische kwetsbaarheid, wat is de impact voor jou?

GGZ Rivierduinen organiseert twee keer per 
jaar voor volwassen familie en naasten een 
cursus ‘Psychische problemen in de fami-
lie’. Wanneer iemand in je omgeving psychi-
sche klachten heeft betekent dat ook impact 
op jou als naastbetrokkene. Je partner komt 
bijvoorbeeld tot weinig activiteiten en heeft 
al langere tijd een sombere stemming. Of je 
moeder kampt met angsten waardoor ze de 
deur nog nauwelijks uitkomt. Wat doet dat 
met jouzelf en hoe ga je er mee om?

Individuele ondersteuning in Gouda

Uit de verhalen van mantelzorgers of jonge mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychi-
sche kwetsbaarheid, horen wij geregeld terug dat zij zich niet herkennen in de situatie van de andere 
mantelzorgers. Dit komt onder andere doordat degene waarvoor zij zorgen vaak nog werkt.

Het Sociaal Team organiseert samen met Mantel-
zorgcentraal regelmatig themabijeenkomsten en 
activiteiten specifiek voor mantelzorgers. Je kunt 
als mantelzorger ook terecht bij het Sociaal Team 
voor individuele ondersteuning. 

Een sociaal werker kan je helpen om zelf te beslissen 
over jouw hulp of zorg. Je krijgt informatie en advies en 
de sociaal werker regelt praktische zaken. Bijvoorbeeld 
als je niet weet naar welke organisatie je moet voor hulp. 
De sociaal werker is er voor mantelzorgers van alle 
leeftijden en kan je helpen met: 
• uitzoeken waar de problemen zitten.
• kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet 
 komen.
• mogelijkeden voor hulp bespreken
• bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.
• het aanvragen van Wlz-zorg en jeugdhulp
• aanvragen van ondersteuning uit de Wmo
• aanvragen van een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of 

Wajong
• een keukentafelgesprek
• het informeren over het registreren als mantelzorger 

om zo zichtbaar te zijn en gebruik te kunnen maken 
van voorzieningen voor mantelzorgers, zoals hulp in 
de huishouding, deelname aan themabijeenkomsten 
en ontvangen van het blad de Mantelzorgercentraal. 

INLOOPSPREEKUUR IN IEDER GEBIED 
Je kan als mantelzorger zonder een afspraak te maken 
terecht bij het Sociaal Team. Hiervoor zijn er per gebied 
verschillende inloopspreekuren waar je je vragen kan 
stellen.  Natuurlijk is het ook mogelijk om te bellen of mai-
len om een afspraak te maken of je vraag te stellen. Het  
Sociaal Team Gouda is op werkdagen bereikbaar op 
T. 088 90 04 321 , E. info@sociaalteamgouda.nl of kijk op 
www.sociaalteamgouda.nl.

WIJK WIJZER
Binnen het Sociaal Team zijn er sociaal makelaars. Zij 
kunnen je verbinden met anderen, weten welke organi-
saties en initiatieven er in je wijk zijn en helpen je op weg 
met je ideeën. Per 1 oktober zijn de sociaal makelaars 
weer fysiek in de wijk te vinden bij: 

Ontmoetingscentrum de Walvis
maandag van 10.00 tot 11.00 uur
Ontmoetingscentrum Van Noord 
dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
Nelson Mandela Centrum
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur

Deze cursus heeft als doel het vergroten van kennis, 
inzicht,vaardigheden en lotgenotencontact. Er is aandacht voor 
het psychisch functioneren, communicatieve vaardigheden, gren-
zen stellen en het onderkennen van het belang van eigen behoef-
ten en sociale steun. Voorafgaand aan de cursus vindt een per-
soonlijk kennismakingsgesprek plaats. De cursus bestaat uit 10 
bijeenkomsten van 2 uur.

Wil je meer informatie over deze avonden en/of wil je je aanmel-
den voor een training? Mail dan naar E. preventie@rivierduinen.nl 
o.v.v. je naam, contactgegevens en woonplaats. 

 Sociaal Team
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Maar, dat betekent niet dat er geen 
boeken of kranten geleend en gele-
zen kunnen worden. In Gouda heeft 
de Bibliotheek een mooie service, 
“Bibliotheek aan huis”. Met deze 
service bezorgen vrijwilligers gra-
tis de boeken thuis. Nadat je bent 
aangemeld voor Bibliotheek aan 
huis neemt een medewerker van 
de bibliotheek contact met je op. 
Tijdens een kennismakingsgesprek 
geven jullie aan welke boeken er 
het liefst gelezen wordt.  Natuurlijk 
geven zij ook advies. Zo kan er een 
groot letterboek, een luisterboek, 
een themaboek of een boek met 
mooie foto’s worden gekozen. 

INTERESSE IN BIBLIOTHEEK AAN 
HUIS? 
Neem dan contact op met  
Ellie Wout op T. 0182 59 01 24 of via  
E: e.wout@bibliotheekgouda.nl

Wanneer je al lid bent van de bi-
bliotheek Gouda kan je ook gratis 
e-books en luisterboeken lenen 
via www.onlinebibliotheek.nl. Het 
handige van e-books is dat je zelf 
de grootte van de letters kunt aan-
passen.

PASSEND LEZEN 
Passend Lezen is ook een goede 
mogelijkheid om met een leesbe-
perking gebruik van te maken. Dit 
is een bibliotheek met meer dan 
83.000 gesproken boeken. Ook kun 
je er bijna alle landelijke en regio-
nale kranten en een groot aanbod 
aan tijdschriften beluisteren of di-
gitaal lezen. Zelfs hoorspelen én 
hoorcolleges zijn gemakkelijk te 
beluisteren via de website, app of 
ander leeshulpmiddel.
Op www.passendlezen.nl vind je 
meer informatie. Of bel met T. 070 
338 15 00.

Bibliotheek aan huis
Als mantelzorger loop je wel eens tegen belemmeringen van je 
naaste aan. Zo kan het zijn dat degene voor wie je zorgt niet meer 
naar buiten kan voor een boodschap omdat het lopen minder gaat 
of geen boek of krant meer kan lezen omdat hij of zij slechter gaat 
zien. 

Wist u dat er in 
Gouda een Onaf-
hankelijke Client-
ondersteuner is?
Vanuit de Wmo zijn alle ge-
meenten verplicht cliënton-
dersteuning aan te bieden. Een 
cliëntondersteuner is een onaf-
hankelijk persoon die de cliënt 
kan begeleiden bij het vinden 
van de juiste ondersteuning. Ook 
Gouda heeft een Onafhankelijke 
Clientondersteuner de zoge-
noemde “OCO”.

Het team OCO in Gouda is een sa-
menwerking vanuit MEE Plus, 
KernKracht en het Sociaal Team 
Gouda. Het team heeft verschil-
lende expertises voor, met name, 
mensen met een lichamelijke, ver-
standelijke beperking, psychische 
kwetsbaarheid en voor ouderen. Ze 
richten zich o.a. op de cliënt die de 
juiste zorg niet krijgt of vastloopt 
in zijn/ haar huidige zorgaanbod. 
Zij denken graag mee met jou als 
mantelzorger bij bijvoorbeeld nieu-
we oplossingen en mogelijkheden 
voor de zorg van jouw naasten.

De OCO is te bereiken via T. 088 900 
4 888 of E. info@ocogouda.nl.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Is er in je situatie als mantelzorger iets veranderd zoals een verhuizing, 
een ander telefoonnummer of emailadres? Of wil je je uitschrijven? Laat 
het ons dan zo snel mogelijk weten! Je wijziging kun je het beste door-
geven via gouda@mantelzorgcentraal.nl .
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

GEEF JE INPUT ALS MANTELZORGER EN PRAAT MEE 
OP 4 NOVEMBER!
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor 
zieke familieleden of vrienden. Op 4 november 2021 om 
20.00 organiseert de Participatie Adviesraad (PAR) van 
Waddinxveen een dialoog over mantelzorger zijn en wat 
nodig is voor hen aan hulp en ondersteuning. Tijdens 
deze avond, die plaatsvindt in Cultuurhuys De Kroon 
(Gouweplein 1 in Waddinxveen), gaan we na een korte 
inleiding in dialoog over de toekomst van de mantelzorg 
in Waddinxveen. 

PRAAT MEE OVER DE MANTELZORG VAN ‘MORGEN’ 
Waarom praten over mantelzorg? Op dit moment is 1 op de 10 mantelzorgers ernstig belast door het ge-
ven van hulp. We worden met elkaar gemiddeld steeds ouder en de zorgvraag zal steeds meer stijgen. 
Is er straks voldoende zorg of zullen we vooral een beroep (moeten) doen op familie of vrienden? Dat 
betekent een steeds grotere vraag naar mantelzorgers. Hoe kunnen we mantelzorgers de hulp en onder-
steuning geven die zij nodig hebben zodat zij niet overbelast raken? 

Gewoon laagdrempelig bij elkaar komen. 
Voortaan organiseren we elke eerste donder-
dagochtend van de maand van 10.30 tot 12 uur 
een Mantelzorgcafé/inloop op het Anne Frank 
Centrum.

Iedere eerste donderdag van de maand is er de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Op deze manier stellen 
we mantelzorgers in de gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te komen en/of vragen te stellen aan el-
kaar. De mantelzorg coördinator is ook aanwezig om 
vragen te beantwoorden.
Meer informatie en aanmelden via Danielle Schipper  
T. 088 02 34 226 of d.schipper@paletwelzijn.nl.

MAANDELIJKS 
MANTELZORGCAFÉ

PRAAT JIJ MEE?
Dat doet de PAR graag met de mantelzorgers van nu uit 
Waddinxveen en met Waddinxveense burgers en orga-
nisaties die hier direct of indirect bij betrokken zijn en/
of zien dat mantelzorg onderdeel wordt van ‘morgen’. 
Het doel van de avond is dat de PAR met de uitkomst van 
de dialoog van deze avond een ongevraagd advies over 
mantelzorg in Waddinxveen uitbrengt aan het College 
van B&W van de gemeente Waddinxveen. Overigens 
kunnen ook de politieke partijen in Waddinxveen hier-
van profijt hebben in aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2022 en het daarna, door een aantal van 
deze partijen, op te stellen collegeprogramma. 

AANMELDEN
Als wij voldoende voorbereid willen zijn op de mantel-
zorg van morgen in Waddinxveen moeten wij vandaag 
-of uiterlijk morgen- beginnen. 
Meer weten of wil je je aanmelden voor deze avond? 
Mail naar secretariaat@par-waddinxveen.nl. 

de mantelzorgercentraal • herfst 202110



Dag van de Mantelzorg 2021

Omdat iedereen toch nog wel een beetje voorzichtig wil 
zijn, houden we de groepen wat kleiner en verspreiden 
we de activiteiten over 2 dagen.

Programma woensdagmiddag 10 november:
14.00 uur  Ontvangst met koffie met gebak 
    Keuze uit workshop: 
    Creatief met boeken of Koe-schilderen
16.30 uur Afsluiting middag

Programma woensdagavond 10 november:
19.00 uur Ontvangst met koffie met gebak
   Keuze uit workshop: 
   Koe-schilderen of Dichten
21.00 uur Afsluiting avond

Programma donderdagochtend 11 november:
10.00 uur Ontvangst met koffie met gebak
   Workshop: Koe-schilderen 
12.30 uur Afsluiting ochtend

CREATIEF BEZIG MET BOEKEN
De workshop Creatief bezig met boeken is geïnspi-
reerd op de Boekselen-techniek. Deze techniek is een 
bedenksel van de Goudse Loes Vork. Op haar website 
www.boekselen.nl vind je er alle informatie over.

In de workshop gaan we aan de slag met een oud uitge-
lezen boek en kun je je creativiteit de vrije loop laten met 
verschillende materialen. Hou jij van boeken, taal,beeld 
en creativiteit, dan is deze workshop erg leuk om te 
doen.

MAAK JE EIGEN KUNSTKOE
Gezellig samen creatief bezig zijn met een koe schilde-
ren! Lekker in de weer met kwastjes en verf en creëer 
je koe helemaal naar jouw eigen smaak. Maak je een 
bonte, met bijvoorbeeld de ‘stip-techniek, of wordt je 
koe meer een modern, stilistisch kunstwerkje. Alles is 
mogelijk, maar het samenzijn en de gezelligheid van het 
samen iets maken is minstens zo belangrijk.

MEEDOEN?
Geregistreerde mantelzorgers hebben een uitnodi-
ging met aanmeldstrookje ontvangen. Opgeven via 
mail kan ook o.v.v. ‘Dag v.d. Mantelzorg 2021’ naar  
waddinxveen@mantelzorgcentraal.nl. Geef hierbij aan 
welke workshop je wilt deelnemen en op welke dag.  
Je kan je maar voor één workshop aanmelden. 

Aanmelden kan tot 1 november 2021, daarna op basis 
van beschikbare plekken. Wil je verzekerd zijn van een 
plekje, meld je dan snel aan, want vol is vol...! 
Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en meld 
je bij klachten af.

De Dag van de Mantelzorg in 2020 werd tot ieders teleurstelling afgezegd vanwege een heftige co-
ronagolf. Jammer want iedereen had wel weer behoefte aan een beetje ontspanning. Mantelzorgers 
reageerden positief op de aangeboden workshops, dus we hebben besloten om dit jaar het programma 
opnieuw aan te bieden. 
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Respijtzorg ofwel vervangende 
zorg, wat zijn de mogelijkheden?
Door de coronacrisis raken mantelzorgers sneller overbelast, zo ook in onze gemeente. Er wordt 
immers meer van hen gevraagd. Het afgelopen jaar hebben veel mensen, meer dan anders, onder- 
steuning gevraagd in de vorm van vervangende zorg (respijtzorg). Je kunt immers alleen goed voor een 
ander zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven: werk, gezin, 
vrienden, studie en ontspanning. Om die balans in evenwicht te krijgen en te houden is het goed om hulp 
te vragen.

Je eigen netwerk heeft een belangrijkere rol. Jouw soci-
ale netwerk, zoals: familie, vrienden, buren, kennissen 
kunnen je helpen om de balans te houden door jou af en 
toe te ontlasten. Hulp van fijne buren, een goede relatie 
met kinderen die zich om je bekommeren, een vrijwil-
liger die klusjes doet, een vriend die je meeneemt of een 
hulp die de boel aan kant houdt. Maar wat als het niet 
lukt om je eigen netwerk in te schakelen? 

SOCIAAL TEAM
De medewerkers van het Sociaal Team kunnen kort-
durende hulp bieden of helpen bij het zo snel mogelijk 
inschakelen van de ondersteuning of zorg die nodig is. 
Samen met jou en/of jouw gezin wordt gekeken waar jij 
hulp bij nodig hebt. In elke kern kun je terecht voor hulp. 
Neem hier voor contact met het Sociaal Team. 
T. 0172-769 218 of via mail E. sociaalteam@bodegraven-
reeuwijk.nl

ZORGVERZEKERING
Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende 
zorg of een zogenoemde mantelzorgarrangement ge-
heel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. 
Ook zijn vergoedingen mogelijk voor een mantelzorgma-
kelaar (die helpen met regelzaken) en mantelzorgcur-
sussen.

Het is dus zeker de moeite waard om hier goed onder-
zoek naar te doen. Elk jaar voor 31 december kun je 
kosteloos overstappen naar een andere zorgverzeke-
raar. Kijk eens welke mogelijkheden te vinden zijn op 
www.mantelzorg.nl/nieuws/wat-doen-zorgverzeke-
raars-voor-mantelzorgers-in-2021/ 

Let er wel op dat je goed kijkt welke organisaties bin-
nen de regio werken. NB. bovengenoemde link gaat over 
2021. Medio november komt het overzicht van 2022 op de 
site van MantelzorgNL, de landelijke vereniging die op-
komt voor iedereen die zorgt voor een ander. Natuurlijk 
kun je ook altijd hulp van Sam Welzijn krijgen om met je 
mee te kijken.

Respijt biedt voor mantelzorgers de mogelijkheid om de 
zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daar-
door heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf en dat 
helpt om de mantelzorg beter vol te houden. Respijt kent 
vele vormen, het kan gaan om het inzetten van een res-
pijtvrijwilliger thuis tot aan dagopvang ergens anders en 
van zorgboerderij tot bijvoorbeeld een wandelcoach om 
te ontspannen en van informele tot formele ondersteu-
ning. De mantelzorgondersteuner van Sam Welzijn on-
derzoekt samen met de mantelzorger wat er wenselijk 
en mogelijk is in elke specifieke situatie. 

Er is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook de mo-
gelijkheid om informeel en zonder afspraak je vragen te 
stellen. ‘Pak een stoel’ is een wekelijks inloopmoment, 
gewoon in je eigen dorp. Je kunt er zonder afspraak bin-
nenlopen met al je (mantelzorg) vragen. Je kunt voor 
vragen aan de mantelzorgondersteuner terecht op tele-
foonnummer T. 0172-614500 of 06 25 70 19 81 of via mail 
E. d.bakkali@samwelzijn.nl.
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Bodegraven 
Datum: iedere laatste dinsdag van de maand
Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur
Locatie: Huis van Alles, Vromade 1B in Bodegraven

Reeuwijk
Datum: iedere tweede donderdag van de maand
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Huis van Alles, van Staverenstraat 39A 
 in Reeuwijk-Brug

Deze momenten zijn vrije inloop en zijn kosteloos. Con-
tact met andere mantelzorgers staat centraal. Dat kan 
in de vorm van informatie en ervaringen uitwisselen 
zijn, maar ook gezamenlijk een activiteit ondernemen 
of een ontspanningscursus behoort tot de mogelijkhe-
den. Gun jezelf twee uurtjes vrijaf en ervaar of het voor 
jou de moeite waard is.

Daarnaast kun je jaarlijks een paar keer naar een the-
ma-avond komen waarbij je meer te weten komt over 
verschillende relevante onderwerpen voor mantelzor-
gers, bijvoorbeeld bewindvoering en mentorschap.. 
Dit wordt ruim van te voren gecommuniceerd via de 
mail of de website van het Huis van Alles (www.huis 
vanalles.nl)

KOM EENS LANGS 
BIJ DE MOM’S

Twee keer per maand worden er ‘Mantelzorgers 
ontmoeten mantelzorgers (Mom’s)’ voor jou 
georganiseerd. Een ontmoetingsmoment met 
mantelzorgers onder elkaar.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen 
met dementie, hun partners, familieleden en 
vrienden waar natuurlijk ook hulpverleners en 
andere belangstellenden van harte welkom zijn. 

De bezoekers praten met elkaar over van alles en nog 
wat, over wat ze meemaken, over dementie, over moge-
lijkheden voor hulp etc. Uiteraard vindt de ontmoeting in 
het café plaats in een bijzonder gemoedelijke sfeer. Het 
doel van het Alzheimer Café is, naast het lotgenoten-
contact ook het bieden van informatie en uitwisseling 
van ervaringen. Bij elke bijeenkomst is er een bepaald 
thema met betrekking tot dementie, dat uitvoerig wordt 
besproken. Dit thema wordt door een gespreksleider en 
een gastspreker verder uitgewerkt in de vorm van vragen 
en antwoorden.

Alzheimercafé Reeuwijk
maandag 15 november in de Reehorst.
Alzheimercafé Bodegraven
maandag 17 janauri 2022 in de Meent.

Meer informatie: Huub van Alem, T. 06 57 53 57 33

ALZHEIMER CAFÉ 

(Bron: gemeentebodegraven-reeuwijk.nl)

Dag van de Mantelzorg
In juni 2020 werd de kadernota 2021 gepubliceerd op de 
website van gemeente. Hier is te lezen: ‘Inwoners en be-
drijven moeten rekening houden met financieel zeer zwaar 
weer. Er is sprake van een structureel tekort en op lange 
termijn staat de financiële zelfstandigheid op het spel. Voor 
2021 zal het structurele tekort van 800.000 euro gedicht moe-
ten worden door ingrijpende maatregelen in de voorzienin-
gen. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Dit raakt 
ons allemaal. Zonder ingrijpen is onder toezichtstelling van 
de provincie Zuid-Holland slechts een kwestie van tijd. 

Door deze ontwikkelingen is er ook flink bezuinigd op de 
mantelzorgwaardering op de Dag van de Mantelzorg op 
10 november. Vanuit Samwelzijn wordt er, ook namens 
de gemeente, wel aandacht aan besteed. In welke vorm 
hangt af van de dan geldende regels. Zodra hier meer over 
bekend is communiceert Samwelzijn dit naar de mantel-
zorgers.
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEERLOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Dag van de 
mantelzorg

In Zoetermeer pakken we dit jaar flink uit. We vieren 
de Dag van de Mantelzorg maar liefst drie keer! Op 
woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 november van 
14.00 tot 17.00 uur. Zo krijgt iedereen de gelegenheid 
om mee te doen. 

WE GAAN WEER PUBQUIZEN!
We gaan deze middagen met elkaar de strijd aan in 
een gezellige pubquiz! De quizmaster zal met de nodi-
ge humor de deelnemers op de proef stellen. Vragen 
die je met je team probeert op te lossen zorgen voor 
teamspirit en plezier met elkaar! Ondertussen wor-
den er hapjes en drankjes geserveerd in het Wapen 
van Zoetermeer.

Geregistreerde mantelzorgers krijgen eind oktober 
per mail een uitnodiging en kunnen zich inschrijven 
en daarbij hun voorkeur voor een dag opgeven. Mail 
niet gehad (check je spam box!) of heb je vragen? Mail 
naar zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl.
 

Zoals je eerder in het magazine hebt kunnen 
lezen, staat de dag van de mantelzorg weer 
voor de deur. 

Dag van de Mantelzorg voor kinderen
Ook voor jonge mantelzorgers is er dit jaar in Zoetermeer 
een Dag van de Mantelzorg

Want het zorgen voor een familielid, in combinatie met je opleiding, 
vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. De gemeente 
Zoetermeer waardeert dat!

Op 20 november gaan we onder het mom van de Dag van de Man-
telzorg met een grote groep jonge mantelzorgers naar Ayers-
Rock! Tijdens deze activiteit krijg je van een ervaren instructeur 
van Ayers Rock een introductie in het klimmen en zekeren. Opge-
ven kan door je naam, leeftijd en telefoonnummer te mailen naar 
info@2becool.nl. 

Bedankt en dag
Beste lezers,

Per december stop ik als coördinator van de mantel-

zorgondersteuning bij Mantelzorgcentraal. Samen 

met mijn man ga ik een fantastisch avontuur aan door 

te verhuizen naar Zuid-Afrika. Met heel veel plezier 

kijk ik terug op mijn carrière bij Palet Welzijn, maar 

in het bijzonder de laatste 4,5 jaar bij de mantelzor-

gondersteuning. Bedankt voor alle gesprekken, dat 

u mij in vertrouwen heeft genomen en mij de kans 

heeft gegeven zoveel te leren. Over mantelzorg, over 

mensen en de liefde voor je naaste.

Veel liefs, Veerle Broer
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Vier keer per jaar ontvang je het mantelzorg magazine, 
meestal met een bepaald onderwerp dat wordt uitgelicht. 
In het magazine staan altijd informatieve artikelen, inspi-
rerende interviews en interessante nieuwtjes uit de regio. 
We zijn altijd op zoek naar mantelzorgers die hun verhaal 
willen doen. Sta jij open voor een interview voor het ma-
gazine de Mantelzorgercentraal, dan horen wij dat graag! 
Zijn er onderwerpen die je graag terug zou willen zien? 
Laat het ons weten en stuur en mail aan E. zoetermeer@
mantelzorgcentraal.nl

InZet in de wijk

Er dwars doorheen
We hebben een aantal boeken die we mogen 
uitdelen! 

‘Vanaf de buitenkant ziet het leven van een vrouw 
boven de tachtig er niet zo spannend uit. 
Maar in haar geest is het druk. 
Daar wordt gedacht, 
gepiekerd, overwogen 
en geleerd als nooit 
tevoren.’ Jo Ghijssen 
is zo’n oudere vrouw 
met een spannend 
binnenleven. Zij schreef 
in haar dagboeken over 
rouw, alleen staan, 
ouder worden inleveren 
en leren over het leven. 
Mail ons, dan doe je mee 
met de verloting van deze 
boeken! E. zoetermeer@
mantelzorgcentraal.nl 
 

Denk je mee?

Sinds 1 mei 2021 werken negen organisaties in  
Zoetermeer samen op het gebied van ondersteu-
ning, welzijn en preventieve jeugdhulp

inZet heeft ook een samenwerkingsverband een aantal 
vaste partners met elk een eigen specialisme. De negen 
organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en 
zijn daardoor goed op de hoogte van de Zoetermeerse 
samenleving.

Nieuw is dat inZet nu één centrale organisatie vormt 
voor inwoners met een hulpvraag. En iedereen is wel-
kom. De ondersteuners zijn te vinden op zes inlooploca-
ties in het hart van de wijken en via één centrale website 
en één centraal telefoonnummer. Alle ondersteuners en 
veel vrijwilligers werken nauw samen binnen inZet.

De mantelzorgondersteuning en bijeenkomsten zoals 
bijvoorbeeld het mantelzorgcafé worden voortaan uit 
naam van inZet gedaan. De waardering en dit magazine 
blijven we verzorgen vanuit het expertisecentrum Man-
telzorgcentraal.

Wil je weten wat inZet bij jou in de wijk doet? Kijk op 
www.inzet-indewijk.nl/activiteiten-in-je-wijk

Mantelzorgcafé 16 november
Tijdens dit mantelzorgcafé staat elkaar ontmoeten cen-
traal… en wat fijn dat dat weer kan! Aan de hand van posi-
tieve-vragenkaartjes gaan we in kleinere groepjes in ge-
sprek. De coördinator van de mantelzorgondersteuning 
geeft de laatste nieuwtjes op het gebied van mantelzorg 
en natuurlijk staat er koffie klaar. 

Het mantelzorgcafé is op 16 november van 10.00 tot 12.00 
uur op Nathaliegang 79 in Rokkeveen. Het is nodig je aan 
te melden en dat kan door je naam en postcode te mailen 
naar zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl. Er zijn beperkt 
plaatsen beschikbaar.

Mantelzorgwaardering 
nog aanvragen?
Aanvragen van de mantelzorgwaardering kan nog 
tot en met 10 november 2021. Ga naar de website 
zoetermeer.mantelzorgcentraal.nl/aanmeldformulier/ 
voor het registratieformulier en de algemene voorwaar-
den.
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Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld 
per gemeente, je bent echter van harte wel-
kom om een activiteit buiten de eigen ge-
meente te bezoeken. Vergeet niet om, indien 
gevraagd, aan te melden bij de contactper-
soon. Kijk voor de meest up to date kalender 
ook op onze website!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

WANDELGROEP
Wandelen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens 
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen 
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte 
meelopen. 
Data: Op de even-weken vertrek vanuit 
 parkeerplaats Winkelcentrum 
 Goverwelle, AH –zijde. 
 Tijd: 18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00  
 uur wandelen
Aanmelden via Karin de Jong, Coördinator  
Informele Zorg via T. 088 02 34 225 of E. gouda@
mantelzorgcentraal.nl 

NAH SOEPUURTJE
Interesse om andere buurtbewoners met NAH te 
ontmoeten? Zin in een gezonde verse maaltijd-
soep? Of gewoon even bijkomen van een (drukke) 
werkdag en ontspannen? Het kan en mag allemaal 
bij ons NAH soepuurtje! Deelname is gratis. 
Data: 10 november; 8 december; 12 januari &  
 9 februari 2022 
Tijd: inloop 16:30 tot 19:00 uur. Soep wordt 
 geserveerd tussen 17:00 en 18.30 uur. 
Locatie: de nieuwe huiskamer van de wijk 
 ‘Bernhardhof 400’
Aanmelden: Bel even van te voren dat je mee 
eet, tot uiterlijk 12.00 op de aangegeven data op 
T. 0182 724 174.

WORKSHOP “MIMAKKUS APPETIZER”
Inzicht geven in wat dementie betekent voor het 
gedrag van mensen in dagelijkse situaties. Het 
vergroten van de mogelijkheden van mantelzor-
gers om contact te maken met mensen met de-
mentie in verschillende stadia. 
Datum: maandag 25 oktober 
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur 
 (inloop 12.45 uur)

Locatie: Nelson Mandela Centrum, ontmoetings- 
 ruimte bg. , Bernadottelaan 79 ,2806 JM  
 Gouda
Meld je aan via mail op E. gouda@mantelzorg 
centraal.nl o.v.v. ‘miMakkus Appetizer’, je naam, 
mailadres en telefoonnummer .

CURSUS VOOR JONGE MANTELZORGERS
Heb jij een broer(tje) / zus(je) met een beperking?  
Doe dan mee met deze cursus voor jongeren die 
wonen in de gemeente Gouda, Krimpenerwaard, 
Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk of Waddinxveen.
Wat: Cursus ‘Speciaal voor mij’ voor jongeren  
 van 10-12 jaar
Datum: 25 oktober 2021 en 1, 8 , 15, 22 en
 29 november 2021
Tijd: 15:30 tot 17:00 uur
Locatie: Tielweg 3 in Gouda

Wat: Cursus ‘Just 4 me’ voor jongeren
 van 12-16 jaar
Datum: 28 oktober, 4, 11, 18 , 25 november
 en 2 december 2021
Tijd: 15:30 tot 17:00 uur
Locatie: Tielweg 3 in Gouda
Om aan te melden mail of bel naar Carola den Ou-
den of Daniëlle Kuipers. T. 0182 52 03 33, 
E. carola.denouden@meeplus.nl of 
danielle.kuipers@meeplus.nl.

AFTRAP VAN DE DAG VAN DE MANTELZORG 
Ook in Gouda hebben we aandacht voor de Dag van 
de Mantelzorg en zal Welhouder Corina Dijkstra 
officieel deze dag openen in Filmhuis Gouda.
Daarna wordt de Zonnige Franse komedie “Antoi-
nette dans les Cévennes” gedraaid, waarin school-
juf Antoinette dankzij ezel Patrick eerder zichzelf 
tegenkomt in de prachtige bergen dan de geheime 
liefde waarop ze zo had gehoopt. Herkenbaar, lek-
ker gênant en hilarisch tegelijk!
Datum: woensdag 10 november 2021
 (bij veel animo extra dag op zaterdag
 13 november)     
Tijd: 10.15 tot 13.00 uur
Locatie: Filmhuis Gouda, Lethmaetstraat 45,  
 2802 KB Gouda
Meld je aan via  E. gouda@mantelzorgcentraal.nl 
o.v.v. ‘Film DvdM’, je naam, mailadres en telefoon-
nummer.
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EEN CVA, AL JÁREN GELEDEN EN NU NOG 
GEVOLGEN?
Informatiebijeenkomsten over omgaan met gevol-
gen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, 
ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. Deze 
bijeenkomsten zijn ook voormensen en naasten 
met MS en Parkinson. Aanwezig deze middag is 
Rianne van Leeuwen, verpleegkundig specialist
Datum: dinsdag 16 november 2021 
Tijd: 15.30 tot 16.30 uur
 (zaal open om 15.15 uur)
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bestuurs- 
 kamer, b.g.; Bleulandweg 10, Gouda
Aanmelden per mail via E. info@transmuraalnet 
werk.nl. Geef de datum van de bijeenkomst, je 
naam en het aantal personen door waarmee je 
komt. Eventueel kun je ook bellen met T. 06 48 133 
312.

THEMABIJEENKOMST “EETSTOORNISSEN”
GGZ Rivierduinen verzorgt een voorlichtingsavon-
den voor mensen met een psychische kwetsbaar-
heid met als thema eetstoornissen. 
Datum: 23 november 2021, tijd is nog niet   
 bekend   
Locatie: De Veste , Ridder van Catsweg 300  
 te Gouda. 
Aanmelden kan door te mailen naar 
E. preventie@rivierduinen.nl. 

LOTGENOTENBIJEENKOMST ‘NAH EN DE FEEST-
DAGEN’
Informatiebijeenkomsten over omgaan met gevol-
gen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, 
ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. Deze 
bijeenkomsten zijn ook voormensen en naasten 
met MS en Parkinson. Tevens gelegenheid tot 
lotgenoten-contact en vragen stellen. Gespreks-
leider van deze middag is Rianne van Leeuwen, 
verpleegkundig specialist
Datum: woensdag 1 december 2021 
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur (zaal open om 13.45  
 uur
Locatie: Vijfde Huis, Livingstonelaan 54,   
 Gouda
Aanmelden per mail via E. info@transmuraal 
netwerk.nl. Geef de datum van de bijeenkomst, 
je naam en het aantal personen door waarmee je 
komt. Eventueel kun je ook bellen met T. 06 48 133 
312.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN

PARKINSON CAFÉ
Het Parkinson Café is een plek waar 
Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en 
overige belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten en ervaringen uitwisselen.
Data: 9 november 2021: Thema Voeding en  
 Parkinson
 14 december 2021: Thema, nog niet  
 bekend
 11 januari 2022: Thema Bewegen en  
 Parkinson
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/  
 thee. Start programma 19.30 uur,
 einde avond 21.00 uur.
Locatie: Dienstencentrum “De Spil”, Poelruit  
 12 te Reeuwijk
We houden ons aan de RIVM-regels, daarom 
is vooraf aanmelden verplicht. Geef uw naam, 
adres en tel. door en het aantal personen via 
E. info@parkinsoncafereeuwijk.nl       

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben 
met dementie. Mensen met dementie, mantel-
zorgers, familieleden en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Datum: iedere tweede woensdag van de   
 maand (m.u.v. 10 november vanwege
 de Dag van de Mantelzorg)
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen
Graag aanmelden via E. info@zorgdirigent.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Marcoline Leen via T. 06 15 12 87 07

ONTMOETINGSGROEP MANTELZORGERS
(DEMENTIEEL BEELD EN/OF PARKINSON)
Tijdens deze ontmoetingen praten we met el-
kaar over o.a.: veranderend gedrag, gevoelens 
van machteloosheid, problemen met ziekte-
inzicht, tijd voor jezelf. Er worden tips en advie-
zen uitgewisseld, met elkaar gelachen en soms 
gehuild, je leert van elkaar en je vindt vooral (h)
erkenning bij elkaar. 
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Waarder: dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur
Driebruggen: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur
Nieuwerbrug: dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
Bodegraven: donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
Reeuwijk-Dorp: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
Reeuwijk-Brug: dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
Adressen van de locaties van het Huis van Alles 
vind je op www.huisvanalles.nl. 

ALZHEIMER CAFÉ BODEGRAVEN
Datum:  derde maandag in januari 2022
Tijd:  19.15 tot 21.15 uur
 (start programma 19.30 uur)
Locatie:  de Meent  Willem de Zwijgerstraat  
 in Bodegraven

ALZHEIMER CAFÉ REEUWIJK
Datum:  derde maandag van november
Tijd: 19.15 tot 21.15 uur
 (start programma 19.30 uur)
Locatie:  de Reehorst Treebord 19 in  
 Reeuwijk
Aanmelden is nodig en kan via Huub van Alem per 
e-mail E: alem0027@planet.nl of telefonisch op 
T: 06 57 53 57 33

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN ZOETERMEER
Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. 
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. 
Aanmelden is nodig, stuur een email met je 
naam en telefoonnummer naar E. zoetermeer@ 
mantelzorgcentraal.nl

MANTELZORGCAFÉ 
Datum:  dinsdag 16 november
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Locatie:  Nathaliegang 79

ALZHEIMER CAFÉ
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele 
bijeenkomst voor mensen met dementie en hun 
naasten. Telkens staat een ander thema centraal. 
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. 
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer 
Nederland, Coördinatiepunt Zorg, Vierstroom 
Zorg Thuis, Palet Welzijn/Mantelzorgcentraal, 

De bijeenkomsten zijn doorgaans op de 2e of 3e 
donderdag van de maand tussen 10.30 en 12.00 
uur in het Anne Frank Centrum. Aanmelden of 
meer informatie via Danielle Schipper T. 088 02 34 
226 of E. d.schipper@paletwelzijn.nl.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Het Parkinson Café is een plek waar 
Parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige 
belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en er-
varingen kunnen uitwisselen.
Datum:  iedere tweede dinsdag in de maand
Tijd:  avond 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie:  Dienstencentrum De Spil, Poelruit 12 in  
 Reeuwijk
Toegang is vrij. Aanmelden is noodzakelijk (vanwege 
corona) via E. info@parkinsoncafereeuwijk.nl. Ver-
geet niet je naam, aantal personen, adres, woon-
plaats en telefoonnummer te vermelden. Meer in-
formatie bij Willy de Graaff op T. 0348 75 06 80. 

MANTELZORGERS ONTMOETEN
MANTELZORGERS 
Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers (MOM’s) 
is een initiatief van het mantelzorgplatform Bode-
graven Reeuwijk en stichting SAM. Doel van dit ini-
tiatief is het samenbrengen en ondersteunen van 
mantelzorgers in Bodegraven-Reeuwijk en het 
delen van kennis.
BODEGRAVEN
Datum:  iedere laatste dinsdag van de maand
Tijd:  van 13.30 tot 15.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, Vromade 1B in  
 Bodegraven
REEUWIJK
Datum:  iedere tweede donderdag van de maand
Tijd:  van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, van Staverenstraat 39A  
 in Reeuwijk-Brug

INLOOPUUR MANTELZORG: 
‘PAK EEN STOEL’… EN SCHUIF AAN
Pak een stoel’ is een informeel inloopmoment 
waarbij je zonder afspraak, gewoon in je eigen 
dorp in het Huis van Alles kunt binnen lopen. Ook 
mantelzorgers kunnen hier terecht met hun (man-
telzorg)vragen. 
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GGZ Zoetermeer en Parnassia Bavo Groep.
Datum: dinsdag 2 november, mantelzorg 
 en dementie
 dinsdag 7 december, bewegen 
 en dementie
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: Nassaulaan 11 

DAG VAN DE MANTELZORG
Ieder jaar met de Dag van de Mantelzorg brengt 
MantelzorgCentraal namens de gemeente Zoeter-
meer mantelzorgers op een feestelijke manier bij 
elkaar. Wanneer je geregistreerd bent als mantel-
zorger ontvang je de uitnodiging per mail. Zie ook 
pagina 14.
Datum: woensdag 10 november, Vrijdag 12  
 november, Zaterdag 13 november
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Het Wapen van Zoetermeer, Zegwaart- 
 seweg 31

DAG VAN DE MANTELZORG 2BECOOL
2BeCool organiseert een leuke middag voor kinde-
ren die geregistreerd staan als jonge mantelzor-
ger. Zie ook pagina 14. 
Datum: zaterdag 20 november
Tijd: 10.45-13.00 uur of 13.00-16.00 uur
Locatie: Ayers Rock, Buytenparklaan 14
Geef je op door je naam, leeftijd en postcode te 
mailen naar E.  info@2becool.nl.

Heb je als mantelzorger ook zoveel regelwerk? 
Dan kun je een beroep doen op een mantelzorg-
makelaar. De mantelzorgmakelaar is een goed op-
geleide tussenpersoon. Hij of zij kan je helpen bij 
allerlei regeltaken en uitzoekwerk op gebied van 
zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Hierdoor 
word je minder belast met regelwerk en kom je 
sneller bij het juiste loket terecht. 

Uitgelicht; 
de Mantelzorg- 
makelaar

De mantelzorgmakelaar kan je bijvoorbeeld helpen bij:
• het aanvragen en regelen van zorg.
• het bemiddelen tussen jou en je werkgever over de 

afstemming werk en zorg.
• informatie over verzekeringen.
• het zoeken naar een passend zorgaanbod voor jou en 

je naaste.
• het onderhouden van contact met uitkerende instan-

ties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.
• het aanvragen van indicaties bij het CIZ (CIZ.nl), de 

zorgverzekering of de gemeente via de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo).

• het aanvragen van een persoonsgebonden budget 
(pgb).

• het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp 
op maat, opvang en woningaanpassing.

• informatie over wetten, regels en voorzieningen.
• het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
• het invullen van formulieren.
• het op orde krijgen van de administratie.

Mantelzorgmakelaars werken meestal zelfstandig (al-
leen of in een samenwerkingsverband).De kosten moet 
je vaak zelf betalen. Soms worden deze kosten vergoed 
vanuit het aanvullend pakket van je zorgverzekeraar. In-
formeer hiervoor bij je zorgverzekering. 

Een mantelzorgmakelaar kost € 70,- per uur (exclusief 
BTW); als je een mantelzorgmakelaar zelf betaalt. Man-
telzorgmakelaars die als zelfstandige werkzaam zijn, 
vind je via de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmake-
laars (www.bmzm.nl).
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal

 Sociaal Team


