
 

 

 1 

Deze nieuwsbrief is gemaakt voor mantelzorgers. Wij brengen 
deze twee keer per jaar uit met informatie over zaken die 

betrekking hebben op mantelzorg. 
 

 

Nieuwsbrief Mantelzorg nr. 9          1
e
 halfjaar 2016 

 
 
 
Bijeenkomsten voor mantelzorgers 
Informatie over de bijeenkomsten Mantelzorgers in gesprek en 
Psychiatrie in de familie? vindt u achterin deze nieuwsbrief.  
 

 
Week van de mantelzorg 7 t/m 12 november 2016 
In 2015 was de eerste Week van de Mantelzorg een groot succes en twee keer 
zoveel mantelzorgers namen deel aan één van de 10 activiteiten. 
In 2016 willen wij nog meer mantelzorgers namens de Gemeente en Vitis 
Mantelzorg danken voor hun onvervangbare zorg door middel van activiteiten 
tijdens de week van de mantelzorger. Zet u de week alvast in uw agenda? Wij zijn 
met de planning begonnen en in het 2e halfjaar hoort u hier meer  over. 

 

 
Hulp in je buurt.nl       
Via www.hulpinjebuurt.nl mogelijk om een ander om hulp te vragen, zoals een 
boodschap doen, klusjes in huis of gezelschap. Kunt u het niet zelf? Vraag hulp 
aan een ander of neem contact op met de consulent mantelzorg. 
 

 
Waarom verandert de zorg?  

Steeds meer mensen doen een beroep op zorg en mensen worden 
ouder. De veranderingen zijn nodig om de zorg ook in de toekomst 
betaalbaar te houden.  
Meer weten over veranderingen in de zorg en mantelzorg?  
Bel: 0800 – 0126 of kijk eens bij:  

 
www.dezorgverandertmee.nl 
www.gemeentewestland.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.mezzo.nl 
www.regelhulp.nl 

 

 
Rugzak 

 

Voor je ’s avonds zult gaan slapen, 

doe dan eerst die rugzak af. 

Volgepropt met spullen 

die de dag je gaf. 

Echt, je moet nu eerst gaan rusten, 

morgen zie je dan wel weer. 

Al die nodeloze ballast, 

leg het éven naast je neer!  

http://www.hulpinjebuurt.nl/
http://www.dezorgverandertmee.nl/
http://www.gemeentewestland.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.regelhulp.nl/
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Regelingen voor mantelzorgers op een rij 
Gemeente Westland heeft in samenwerking met Vitis Mantelzorg een 
aantal regelingen voor mantelzorgers in een goed leesbare folder gezet. 
De folder kunt u ophalen bij de Buurt InformatiePunten, bij het 
gemeentehuis en het hoofdkantoor van Vitis Welzijn in Monster. Wilt u 
meer weten? Bel 0174-636058 of mail mantelzorg@vitiswelzijn.nl 

 

 
Respijthuis 
In Westland is nog geen respijthuis. Er zijn wel drie initiatieven om respijtzorg  
te realiseren in een respijthuis of een instelling zodat de naaste daar kan 
logeren in een prettige en ontspannen sfeer en de mantelzorger “pauze in de 
zorg” heeft. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. 
 
Respijtregeling dagen sparen  
De respijtregeling is bedoeld om de mantelzorger die 24 uur per dag voor de naaste zorgt even 
op adem te laten komen. De naaste kan tijdelijk in een passende instelling logeren. Voor deze 
regeling kan men een aantal dagen sparen. Afhankelijk van de zorgzwaarte spaart men voor 3, 6 
of 9 etmalen per kwartaal. De gespaarde kwartalen dienen binnen een jaar gebruikt te worden.  
Voor deze regeling is een WMO-indicatie nodig. Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u 
een keukentafelgesprek aanvragen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum (KCC) 
van de gemeente via 140174. 
 

 
GRATIS kennismakingspakket huishoudelijke hulp voor mantelzorgers  
 
Als blijk van waardering voor het werk van mantelzorgers kunnen zij een 
kennismakingspakket van éénmalig 4 uur gratis huishoudelijke hulp krijgen. Een 
indicatie is niet nodig.  
 

Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT)  
 
Westland krijgt ook in 2016 extra geld van het rijk voor huishoudelijke hulp om inwoners tijdelijk 
gelegenheid te geven om tegen het voordelige tarief van € 7,50 per uur een betrouwbare hulp te 
krijgen. Het is onafhankelijk van het inkomen, een WMO-indicatie is niet nodig.  
 
Voor wie? 
• Mantelzorgers (die overbelast dreigen te raken). 
• Huidige WMO-cliënten die extra ondersteuning willen inkopen. 
• Zelfredzame inwoners die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. 
 
Heeft u vragen? Bel Vitis Mantelzorg via 0174 – 630358 of mail naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl  
 
De aanvraag voor HHT kan worden gedaan bij één van onderstaande  thuiszorgorganisaties:  

 Alpha&Zorg  0294-482664  Bions BV   085-8500163  

 DPC Thuiszorg  036-8449728  Hoek Helpt    070-3600799 

 Joost Zorgt  030-2731300   Stichting Hulp en Zorg 023-5543115 

 Thuiszorg Inis BV 079-8901108   T-Zorg    088-0025500  

 Vitaal Thuiszorg       0316-220073  Pieter v Foreest  06-20411924 
Onderzoek door SCP 

Het Sociaal Planbureau deed onderzoek naar de omvang, aard en ondersteuning 

door mantelzorgers en vrijwilligerswerk in zorg en ondersteuning. Informatie over het 

onderzoek kunt u via onderstaande links op internet lezen. Het is teveel tekst om in de nieuwsbrief te 

schrijven. Persbericht SCP mantelzorg en informele zorg  

Het gehele rapport van het SCP over informele zorg: Informele hulp, wie doet wat?  
  

mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Persbericht%20Informele%20hulp_wie%20doet%20er%20wat%20def.pdf
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Informele_hulp_Web_gecorrigeerd_def.pdf
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TIP     Fello, app voor mantelzorgers 

 
Fello is een gratis app waarmee je de dagelijkse zorg voor een familielid beter kunt 
afstemmen. “Simpelheid is onze charme en onze app helpt hierbij” vertelt Fello-
initiatiefnemer Niels Meijssen.   
 

Op een eenvoudige tijdlijn heeft iedereen inzicht in alles wat er in en om het huis gebeurd. Met 
één klik verdeel je een klusje, prik je een datum of deel je een bericht in de zorggroep; samen, 

snel, simpel! Fello is ook beschikbaar als website; www.getfello.com of bel 085-3030963. 
  

 

TIP        Hulpstudent.nl  

Studenten helpen voor €13,50 per uur (inclusief BTW) bij  
huishoudelijke hulp, boodschappen doen, de tuin bijhouden, oppas 
voor kinderen en bijles voor kinderen.     
Hulpstudenten zijn van te voren gescreend en geselecteerd op betrouwbaarheid, 
verantwoordelijkheidsgevoel, beschikbaarheid en op hun inzicht in het huishouden.  
 
Wat Hulpstudent.nl voor u kan betekenen leest u bij http://www.hulpstudent.nl/particulier/diensten 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 088-258 0258 of e-mailen naar info@hulpstudent.nl 

 

TIP  Op televisie: Ik zorg voor jou!  

Een Tv-programma van RTL 4 op woensdagavond 19.30 uur. Peter van der Vorst gaat samen 
met een professioneel zorgteam aan de slag om emotioneel en fysiek overbelaste mantelzorgers 
te ontlasten. Voor uitzending gemist klik op: ik zorg voor jou! 
 

 
Flyer jonge mantelzorgers  

Jonge mantelzorgers laten zich niet snel zien, maar zij zijn er wél! Want 
1 op de 4 jongeren tussen 6 en 23 jaar is een jonge mantelzorger! Zij 
verdienen ondersteuning door iemand die zij vertrouwen zoals een 
vriend, familielid, docent of een andere jonge mantelzorger.  
 
Consulent Jonge Mantelzorg kan helpen, advies geven én organiseert 

activiteiten met en voor hen! Help ons zoeken zodat jongeren niet vastlopen in de zorg om een 
naaste. Vitis heeft een flyer gemaakt die u kunt verspreiden. Wilt u er een paar hebben of heeft u 
vragen? Bel of mail met Marjon van Oosten via 0174-630358 en m.v.oosten@vitiswelzijn.nl  
 

 
De beste zorgverzekeraar voor mantelzorgers? 
Zorgverzekeraars maken reclame over de beste en goedkoopste 
zorgverzekeringen. Maar hoe is het voor mantelzorgers geregeld? Menzis 
heeft de meeste diversiteit aan vergoedingen voor mantelzorg. De meest 
uitgebreide verzekering is het aanvullende pakket ‘Excellent’ van Avéro 
Achmea. Voor informatie belt u met uw verzekeraar.  
Klik op: De beste zorgverzekeraars voor mantelzorgers    
(bron Mezzo) 

 

 
Enquete onder mantelzorgers door Qrne  
In november hebben wij mantelzorgers een vragenlijst gemaild. Het is niet via de post gestuurd 
omdat de tijd te kort was voor de onderzoekers. Het ging er om dat mantelzorgers konden laten 

weten wat het contact met Vitis Mantelzorg oplevert of heeft opgeleverd. Dit willen 
wij niet alleen voor onszelf weten; onze organisatie doet mee aan een landelijk 
onderzoek dat door Mezzo wordt gehouden. Met de resultaten van het onderzoek 
wil Mezzo de gemeenten de waarde van mantelzorg en mantelzorgondersteuning 
laten zien. De resultaten leest u in februari 2016 op www.vitiswelzijn.nl  

  

http://www.getfello.com/
http://www.hulpstudent.nl/particulier/diensten
mailto:info@hulpstudent.nl
http://www.rtl.nl/ik-zorg-voor-jou/#!/
mailto:m.v.oosten@vitiswelzijn.nl
http://mezzo.nl/artikel/de-beste-zorgverzekeraar-voor-mantelzorgers
http://www.vitiswelzijn.nl/
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Buurt Informatiepunt en KlantContactCentrum (KCC) 
 
Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, opvoeden, inkomen of werk?  
Bel het KlantContactCentrum van gemeente Westland, telefoon 140174.  

 
Wilt u liever even binnenlopen?  
Het Buurt InformatiePunt is een punt dichtbij de inwoners en in de kern en 
hier kunnen mensen terecht voor alle vragen op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. Goed opgeleide vrijwilligers nemen de tijd 
voor een gesprek, om het verhaal te horen en de vraag achter de vraag te zoeken en te kijken 
wat mensen zelf kunnen doen. De vrijwilligers worden op de achtergrond ondersteund door Vitis 
professionals. Kijk eens bij buurtinformatiepunt.nl of bel 0174 - 630358  
 
Plaats Locatie Geopend 

                    Ochtend van 09.00-12.00 uur 
                    Middag   van 14.00-17.00 uur 

De Lier Hoofdstraat 9 
(bij Lunchroom Bijzonder) 

Maandagmiddag            
Vrijdagochtend                 

’s-Gravenzande Van der Horstweg 10 Maandagochtend             
Dinsdag- en donderdagmiddag          

Heenweg Boelhouwerstraat 1  
(Brede Buurtschool) 

Eerste woensdagochtend van de maand 

Honselersdijk Fazantlaan 4  
(school De Hoeksteen), 

Dinsdagmiddag              
Donderdagochtend          

Kwintsheul Kerkstraat 43a (Kastanjehof) Woensdagmiddag          

Maasdijk Cornelis Houtmanplein 6  
(wijkcentrum De Prinsenhof) 

Tweede woensdagochtend van de maand           

Monster Havenstraat 16 Maandag- en Donderdagochtend           

Naaldwijk Pr. Bernhardstraat 5a Maandag- t/m vrijdagochtend      
             

Poeldijk Julianastraat 49 
(de Leuningjes) 

Dinsdagmiddag               
Donderdagochtend           

Ter Heijde  De Wurft 1 
(’t Vrondel) 

Derde woensdagochtend van de maand 

Wateringen Herenstraat 85  
(Careyn De Ark) 

Maandag- en woensdagochtend            

 

 
Regeling tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering 
De gemeente Westland doet samen met DSW zorgverzekeraar iets extra’s voor haar inwoners 

met een chronische ziekte of handicap en die moeten rondkomen met een 
laag inkomen.  

Een tegemoetkoming in de premie aanvullende zorgverzekering kan worden 
aangevraagd door  mensen met een bijstandsuitkering of een ander lager 
inkomen dan 110% van het sociaal minimum én als u al een aanvullende 

zorgverzekering heeft. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 200,- per jaar.   
 
U komt onder andere in aanmerking voor de tegemoetkoming premie aanvullende 
zorgverzekering als u: 
* een bijstandsuitkering of een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum heeft, 
* een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig), 
* geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de CAV-Westland, 
* behoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten omdat u of uw meeverzekerd 
minderjarig kind beschikt over: een indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een 
indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of een Wajong-uitkering of WIA/WAO-uitkering ontvangt. 
 
Geen tegemoetkoming bij spaargeld 
U kunt geen aanvraag doen als u meer spaargeld heeft dan een bepaald maximum van € 5.920,- 
per persoon. Dit maximum is wettelijk vastgelegd. Over de voorwaarden en het 
aanvraagformulier leest u meer op Gemeente Westland en de tegemoetkoming zorgverzekering. 
U kunt ook bellen naar 140174.  

http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/buurtinformatiepunt
https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-en-bijstand/vergoedingen-voor-lage-inkomens/tegemoetkoming-premie-aanvullende-zorgverzekering.html
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Vertrouwenspersonen voor mantelzorgers 
 
Clientvertrouwenspersoon gemeente Westland 
Wanneer iemand een WMO-voorziening of een uitkering heeft aangevraagd en niet tevreden is 
over de gang van zaken of het niet eens is met de besluitvorming, kan contact worden 
opgenomen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze bekijkt samen met de 
aanvrager hoe de aanvraag is verlopen en wat de aanvrager het beste kan doen. De gemeente 
verbetert graag de kwaliteit van de dienstverlening en leert van ervaringen, ook als die minder 

positief zijn. Aarzel daarom niet om gebruik te maken van de 
cliëntvertrouwenspersoon. 
 
Mevrouw Gonneke Lauret is de vertrouwenspersoon voor de gemeente Westland. 
Zij is niet in dienst van de gemeente en daardoor onafhankelijk. Wat met haar 
besproken wordt, is vertrouwelijk. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 

06-19361806 of via e-mailadres vertrouwenspersoonwestland@gmail.com 
 

 
Onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang  
 
Wanneer iemand een indicatie heeft voor langdurige zorg (Wet 
Langdurige Zorg) dan heeft u recht op onafhankelijke ondersteuning.  
Met zo’n indicatie komt er veel af op de cliënten en hun mantelzorgers. 
Zij krijgen te maken met allerlei keuzes: ga ik wonen in een instelling en zo ja, welke instelling 
kies ik dan? Of blijf ik liever thuis wonen? Door wie en hoe wordt de zorg dan thuis geleverd? 
 
Een cliëntondersteuner biedt bijvoorbeeld informatie en advies over de manieren waarop men de 
zorg vorm kan geven, over het zorgaanbod, cliëntenrechten en uitleg over wachttijden, over 
zorgtoewijzing en start van de zorglevering. Ook wordt advies en ondersteuning gegeven bij de 
keuze van een passende zorgaanbieder. De cliëntondersteuner van Zorgbelang kan kosteloos 
helpen bij alle vragen rond het regelen en de uitvoering van de zorg.  
U kunt de cliëntondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland bereiken via 088 - 929 40 40 
(werkdagen 9.00-17.00 uur) of clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl  

 
Gespreksbijeenkomsten voor mantelzorgers bij Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld  

 
Zorgt u voor een partner met dementie?  
Deelnemen aan een gespreksgroep kan u helpen om de dagelijkse 
praktijk wat te verlichten. Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 

Inhoud: 
- Wat is dementie nu precies?  
- Hoe ga je om met veranderend gedrag en het verlies van contact? 
- Hoe houd ik het zorgen vol? 
- Praktische tips & ondersteuningsmogelijkheden 
 
Maandag 22 februari, 7 en 21 maart, 4 april; 14.30 uur - 16.00 uur  
Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld 
Heulweg 34A, 2291 BZ  Wateringen 
Heeft u vragen? Bel 0174-741990 en vraag naar Jet de Wit 
 

Alzheimercafé  

Iedere maand zijn er bijeenkomsten in het Alzheimercafé voor mensen met dementie en hun 
naaste omgeving. Maandag 18 januari komen de  vele mogelijkheden van ondersteuning voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers aan de orde. Ook zijn er deskundigen aanwezig die 
uitleg geven.   

Maandag 18 januari  
Aanvang 19.30 uur, einde om 21.30 uur 
Aanmelden is niet nodig 
Hof van Heden, Dijkweg 20, Naaldwijk. Voor meer informatie bel 06–29881274. 

mailto:vertrouwenspersoonwestland@gmail.com
mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl


 

 

 6 

Bijeenkomsten voor Mantelzorgers 

Vrijwel altijd wordt de term lotgenotencontact genoemd wanneer het gaat om bijeenkomsten voor 
mantelzorgers. Het is zeker een passend woord maar veel mantelzorgers vinden het “zwaar” 
klinken en daarom noemen wij het “Mantelzorgers in Gesprek” en “Psychiatrie in de familie?” 
Misschien is een bijeenkomst iets voor u. U bent van harte welkom! 

 Er wordt aan de hand van een thema gesproken. 
 Er zijn educatieve en ontspannen bijeenkomsten. 
 Mogelijkheid om met mensen die in een vergelijkbare situatie zijn te spreken. 
 Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens van bijvoorbeeld onzekerheid. 
 Tips uitwisselen over zorg en begeleiding. 

 

Psychiatrie in de familie? 
 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mantelzorgers/familieleden en direct 
betrokkenen van psychisch zieke mensen en worden geleid door Isabel den 
Engelsman van GGZ/ DOEL. Tijdens de workshop worden tips gegeven, is 
er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.  
U bent van harte welkom bij onderstaande bijeenkomsten van  
10.00 tot 12.00 uur, Stokdijkkade 19, 2671 GX, Naaldwijk.   
 
Dinsdag 2 februari 10.00 – 12.00 uur 
Netwerkversterking wat is dat?? 
Wat is netwerkversterking, waarvoor is dit nodig en hoe doe je dit eigenlijk? Op deze vraag 
proberen we in deze bijeenkomst antwoord op te vinden. Voorheen was het vanzelfsprekend dat 
wij voor allerlei zaken bij de overheid terecht konden. Nu is het niet meer zo vanzelfsprekend 
geworden en wordt er een groot beroep gedaan op de omgeving van de zorgvrager. Vaak zijn 
dat mantelzorgers die “belast” zijn met de zorg voor hun naaste. Mantelzorgers vragen niet (altijd) 
om hulp vanuit het eigen netwerk en dragen de taak vaak alleen. In deze workshop onderzoeken 
hoe je aan de slag kunt met het eigen netwerk en hoe je anderen kunt vragen een deel van de 
zorgtaak op zich te nemen. 
 
Dinsdag 29 maart 10.00 – 12.00 uur 
Omgaan met machteloosheid 
Machteloosheid is een van de lastigste gevoelens die er bestaan, omdat het ons confronteert met 
de tegenslagen die het leven onherroepelijk voor ons in petto heeft, daar ontkomt niemand aan. 
Mantelzorgers kennen die situatie maar al te goed. Soms lijkt het voor mantelzorgers alsof zij 
alleen maar kunnen toekijken hoe hun familielid lijdt aan de gevolgen van zijn of haar ziekte, of 
vecht tegen zijn of haar beperkingen. Dergelijke situaties brengen verschillende gevoelens en 
emoties, waaronder machteloosheid, met zich mee. Herkent u iets van bovenstaande en wilt u 
daar meer over weten, dan bent u van harte welkom op deze themabijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst krijgt u informatie over het betreffende onderwerp maar ook handvatten en tips 
aangereikt. Tevens is er gelegenheid om uw eigen ervaringen te delen met anderen. 
 
Dinsdag 10 mei 10.00 – 12.00 uur 
Betrokkenheid of overbezorgdheid? 
U zorgt voor iemand in uw directe omgeving. Uw naaste is deels van u afhankelijk. U bent 
bezorgd over uw naaste of soms misschien ook wel overbezorgd. Waar ligt de grens? Neemt u 
de ander zoveel mogelijk uit handen of wil diegene waarvoor u zorgt graag zoveel mogelijk zelf 
doen? Praat u op een gelijkwaardige manier met elkaar of weet u het beste wat goed is voor uw 
naaste. Als u, met de beste bedoelingen, zorgzaam bent voor uw naaste, kan deze dat als 
betutteling ervaren. Hoe kunt u daar me omgaan? In deze workshop krijgt u informatie over het 
thema en krijgt u handvatten om te leren er anders mee om te gaan. Tevens is er voldoende 
ruimte om ervaringen uit te wisselen. 
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Mantelzorgers in gesprek  
U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten Mantelzorgers in gesprek! 
Onder begeleiding worden thema’s besproken die handvatten kunnen 
geven voor uzelf en er zijn educatieve en ontspannen bijeenkomsten.  
Heeft u vragen? Bel gerust met Vitis Mantelzorg via  0174-630358.  
 
26 januari ’s avonds; 19.30 - 21.30 uur 
Hoofdkantoor Vitis Welzijn, Verdilaan 88, 2681 KP Monster 
Help, de mantelzorger verzuipt! 
Hoe ervaar je de verzorging van een vader, een moeder, een partner?  
Deze interactieve workshop geeft antwoord(?) op een aantal centrale vragen: 
“Hoe ga ik om met…?”: ziekte, veranderende relatie, met mijzelf! 
“Wat kan je doen, als mantelzorger, om je hoofd moeiteloos boven water te houden?”  
U bent van harte uitgenodigd!  
 
18 februari 10.00 – 12.00 uur 
Oldtimermuseum Staalduinen, De Derde Hoeve 17, 2676 CR Maasdijk 
Bezoek aan oldtimer museum Staalduinen 
De collectie van de bedrijfswagens laat de ontwikkeling van het transport zien in de Westlandse  
tuinbouwsector. Gerestaureerde oldtimers, de historie van Staalduinen en de ontwikkelingen van 
transport in het Westland maakt een bezoek aan het oldtimermuseum een aanrader voor heren 
én dames!  
 
31 maart 10.00 – 12.00 uur 
Wijkcentrum ’t Anker, Baron van Gentplein 3, 2678 GC De Lier 
Geven en Ontvangen  
Met behulp van beeldkaarten en vraagkaarten zijn we in gesprek over ontmoetingen, ervaringen, 
communicatie, emoties en verbondenheid. Het leert ons te luisteren naar elkaar, naar jezelf en 
om op zoek te gaan naar evenwicht in de taken als mens/ mantelzorger. Dankzij de beeldkaarten 
ontstaat er een boeiend gesprek. Aan de hand van een vraag; zoals: “wat betekent je voornaam? 
of wat betekent loslaten voor je?” leer je heel veel van jezelf én van elkaar. Een boeiende 
bijeenkomst die u zal verrassen.  
 
28 april 10.00 – 12.00 uur  
Wijkcentrum de Larix, Larixstraat 4, 2691 DE ‘s-Gravenzande 
WMO en WLZ 
De veranderingen in zorg en welzijn is voor veel mensen nieuw. Deze ochtend zal een 
medewerker van het Wmo team van de gemeente Westland uitleg geven over de huidige stand 
van zaken. Een medewerker van Zorgbelang vertelt over de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en over 
cliëntondersteuning bij een indicatie voor langdurige zorg. Met zo’n indicatie zijn er allerlei 
keuzes: ga ik wonen in een instelling,  blijf ik liever thuis wonen? Een cliëntondersteuner biedt 
bijvoorbeeld informatie en advies over de manieren waarop men de zorg vorm kan geven.  
 
26 mei 10.00 – 12.00 uur 
Staelduinse Bos, verzamelen parkeerplaats Brasserie De Bosrand 
Tijd voor JOU; Coaching en wandelen! 
Vitis Welzijn organiseert samen met Miranda van Kester van GezondeKracht coaching en 
training een Mindfull Inspiratiewandeling voor mantelzorgers; "nu is het 'Tijd voor jou'. Met 
bewustzijnsoefeningen en coaching gaan wij samen op pad de natuur in om te ontspannen en te 
ontdekken wat jij nodig hebt om je fit en energiek te voelen. Kom ervaren en beleven wat natuur, 
rust en stilte met je doen. Na de wandeling drinken we een kopje koffie of thee. Iedere 
mantelzorger is van harte welkom!  
 
28 juli 10-12 uur 
Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 10.00 – 12.00 uur, 2636 AX Schipluiden,  
Informeel! De zomerbijeenkomst om bij te praten en natuurlijk om er koffie of thee bij te drinken.  
We bezoeken Op Hodenpijl, een buitenplaats in Midden-Delfland. In vier gebouwen en twee 
tuinen komen natuur, cultuur, kunst, gezondheid en welzijn bij elkaar. U kunt vrijblijvend een 
bezoek brengen aan de kerk, de buitenplaats en de tuinen. Geniet van het buiten zijn, van de rust 
in de kerk en elkaars gezelschap. Bent u er ook?  
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Vitis Welzijn zet zich in voor een vitale samenleving.  
Vitis Welzijn ondersteunt kwetsbare burgers, zodat zij voor zichzelf 
kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving.  
Wij stimuleren mensen om te participeren.  
 
 
 

Kijk eens op www.vitiswelzijn.nl om meer te lezen over de mogelijkheden die Vitis kan bieden. 
Bekijk de filmpjes op Vitis Welzijn Journaal om te zien wat Vitis doet.   
 

 
 
Consulent Mantelzorg  
 

Johan Kres  
 
t.   0174-630358  
m. 06-10393997 
Werkdagen: maandag t/m woensdag  
mantelzorg@vitiswelzijn.nl  |  www.vitiswelzijn.nl  
 
 
 

 
Consulent Jonge Mantelzorgers  

 
Marjon van Oosten 
Welzijnsadviseur en Consulent Jonge Mantelzorg 
  
t.   0174-630358 
m. 06-57603705 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
mantelzorg@vitiswelzijn.nl  |  www.jongzorgenwestland.nl   

 Jong Zorgen Westland 
 
 
 
 
 

 
Wilt u een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief Mantelzorg?  

Dan kunt u de kopij mailen naar: mantelzorg@vitiswelzijn.nl   
  
 

http://www.vitiswelzijn.nl/site
http://ritv.nl/programma/25/VITIS-Welzijn-Journaal/
mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
http://www.vitiswelzijn.nl/
mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
http://www.jongzorgenwestland.nl/
mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl

