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Inleiding

Voor u ligt de nieuwsbrief van 

ontmoetingscentrum Mozartlaan. 

Het verschijnen van de nieuwsbrief 

heeft even geduurd. Dit heeft mede 

te maken met de afgelopen Corona 

periode die voor een ieder op zijn 

eigen wijze impact had. In deze 

periode kreeg u ook regelmatig een 

update in de nieuwsbrief van Pieter 

van Foreest.

Vanaf nu zal er twee keer per

jaar een nieuwsbrief verschijnen.

In deze nieuwsbrief zullen we 

aandacht besteden aan de 

verschillende activiteiten die we 

hebben gedaan.

Bewegen met behulp van een 

koptelefoon, de cultuur activiteiten 

van Bes en cultuur. Het bezoek van 

het rijksmuseum met VR bril.

Donatie van tuinplanten van de 

Plus Tanthof.
 

Telefoonnummer

van het centrum

0155158400.

 

Bezoek aan het centrum:

Graag willen we er nog op 

wijzen dat alle 

mantelzorgers/familieleden 

van de bezoekers welkom 

zijn op het centrum. We 

zullen wanneer we een 

activiteit doen aan u vragen 

of u mee wilt doen. Op het 

moment dat u liever even wilt 

bij praten, zullen we u een 

andere ruimte aanbieden 

waar u rustig met uw familie 

in gesprek kunt gaan.
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Donat ie van de Plus Tant hof

Donderdag 2 juni ontvingen we 20 dozen lentebloeiers van de Plus Tanthof. Klanten hebben 
afgelopen weken zegels kunnen doneren voor het goede doel " het ontmoetingscentrum 
Mozartlaan" . De volgende  dag hebben medewerkers en bezoekers de planten in de potten gezet. 
Het ziet er gezellig uit en we zullen genieten van de mooie planten.

Nogmaals bedankt voor iedereen die de zegels heeft gespaard !

Bezoek van het rijksmuseum

Op 11 april zijn de bezoekers door Maya VR en het KPN Mooiste Contact Fonds getrakteerd 
op een virtueel ?uitje? naar het Rijksmuseum. Met behulp van een VR-bril en onder 
begeleiding van studenten kunstgeschiedenis kregen de bezoekers in kleine groepen een 
individuele ?rondleiding?  te zien én horen zij wat het museum te bieden heeft. Na afloop 
hebben de bezoekers en studenten samen nagepraat over de kunstwerken die zij gezien 
hebben waaronder de Nachtwacht en het Melkmeisje.
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Kunst en cultuur

Er hebben afgelopen periode verschillende 
workshops  in het centrum vanuit het project 
KunstZinnig Pieter plaatsgevonden. Door 
kunst ontstaat meer verbinding en creeert 
datgene wat met woorden niet altijd te vatten 
is. Er wordt samengewerkt met de 
kunstzinnige dames van Bes en Cultuur. Zo 
was er een workshop met het maken van 
letterdozen, een dansworkshop met een 
ervaren dansdocent.  En de laatste workshop 
was een fotocollega maken van trouwfoto's.

De bezoekers die deelname hebben erg 
genoten van de  diversiteit van de 
verschillende activiteiten.

  

Bewegen met de koptelefoon
N.a.v een samenwerking met 
Delft voor elkaar en 
Annemarieke Langeveld van 
ATWoW is in het  
ontmoetingscentrum proef 
gestart om de beweeg 
activiteit te doen door middel 
van het dragen van een 
koptelefoon en waarbij de 
medewerker een headset 
heeft met een microfoon. 
Zodat de bezoekers op hun 
gehoor afgestemd naar de 
muziek maar ook de 
oefeningen die zij moeten 
uitvoeren goed kunnen horen. 
Bezoekers vonden het erg fijn 
dat zij niet werden afgeleid 
door elkaar en hoorde ook 
goed welke oefeningen zij 
moesten uitvoeren. De 
medewerkers van het centrum 
werden geschoold en kregen 
uitleg bij welke 
beweegvormen je de 

koptelefoons en headset kunt 
inzetten. In eerste instantie 
waren de medewerkers en 
bezoekers wat huiverig omdat 
het voor de meeste bezoekers 
nieuw is om met een 
koptelefoon op te bewegen. 
Maar na de eerste uitleg was 
iedereen erg enthousiast. De 
eerste 40 minuten vind de 
beweegactiviteit plaats en 
daarna werd de muziek 
gedraaid waar de bezoekers 
om vroegen en werd het de 
Silent disco zoals hieronder 
wordt beschreven. We gaan 
deze activiteit in het 
bestaande programmavoegen 
omdat wij de koptelefoons en 
de bijbehorende apparatuur 
mogen aanschaffen vanuit het 
Klein Breteler fonds van Pieter 
van Foreest.
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Duo f iets/  Riksja
Als u een keertje met een familielid of goede 
kennis zou willen fietsen is dit natuurlijk 
mogelijk. 

Bel gerust met het ontmoetingscentrum, 
zodat we in de agenda kunnen noteren dat de 
fiets gereserveerd is!

Voor het lenen van de fiets vragen we een 
kleine bijdrage voor het onderhoud van de 
fiets.

Wilt u een keertje samen met de vrijwilliger 
rijden in de Riksja dan kunnen wij de vraag 
uitzetten en een ritje boeken. Op donderdag 
middag staat de Riksja vast gepland op de 
Mozartlaan en zijn verschillende mensen al 

Spreekuur

Spreekuur in het ontmoetingscentrum 
is op donderdag van 13.00 tot 14.00 
uur. Tijdens het spreekuur kunt u met 
allerlei vragen bij ons terecht. Niet 
alleen vragen over het 
Ontmoetingscentrum, maar ook 
vragen die te maken hebben met de 
ziekte dementie en de gevolgen 
daarvan. Wij staan graag voor u 
klaar! U kunt ons natuurlijk ook altijd 
telefonisch bereiken van maandag 
t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 
uur op het nummer 

 015-5158400
 

Vrijwillige bi jdrage

In alle huiskamers staat een spaarvarkentje, waarin iedereen een vrijwillige bijdrage kan 
doen. We gebruiken dit geld voor de ?extraatjes?, zoals een kaartje bij verjaardagen of wat 
lekkers bij de koffie? ........Belangrijk om te weten is dat u nooit verplicht kunt worden tot het 
betalen van een vrijwillige bijdrage.

Informatiecentrum dementie 
vanaf 15 april alle werkdagen 
bereikbaar
U kunt bij het informatiecentrum terecht als u 
vragen heeft over dementie en/of 
geheugenproblematiek. Denk hierbij aan uitleg 
over dementie, hoe herken ik dementie, hoe om 
te gaan met dementie en welke zorg- en 
welzijnsinstanties iets kunnen betekenen. Ook 
kunt u bellen als u een luisterend oor nodig heeft. 
U hoeft geen zorg (van Pieter van Foreest) te 
ontvangen of een zorgvraag te hebben om 
contact op te nemen. Zo kunnen mensen met 
dementie, hun familie, vrienden en kennissen, 
maar ook vrijwilligers of verenigingen terecht bij 
dit informatiecentrum.

Contact opnemen
U kunt vanaf 15 april alle werkdagen van 10.00 
tot 16.00 uur bellen naar 088 ? 166 88 23 of 
mailen 
naarinformatiedementie@pietervanforeest.nl. Tot 
15 april kunt u dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en 
donderdag van 15.00 tot 16.00 uur bellen of 
mailen naar bovenstaand telefoonnummer of 
mailadres.
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MANTELZORGONDERSTEUNING 

Mantelzorgondersteuningsprogramma 

ontmoetingscentra in Delft en Pijnacker.

Gespreksgroep voor partners 

Data: 13 juni, 20 juni, 27 juni en 4 juli

Tijd: 19.30 uur tot 21 uur

Locatie: OC Vermeertoren

Aanmelden: via de mail 

j.wubben@pietervanforeest.nl

Informatieve bijeenkomsten

21 juni: onbegrepen gedrag bij dementie.

OC Pijnacker. 14 tot 15.30 uur Aanmelden bij 
m.onderweegs@pietervanforeest.nl

4 oktober: Als thuis wonen niet meer gaat
 OC Mozartlaan 14 tot 15 uur Aanmelden 
m.plooy@pietervanforeest.nl

Lotgenoten groep partners 
Iedere eerste dinsdag van de maand om 14 uur 
tot 15.30 vind deze gespreksgroep plaats in de 
vermeertoren. U bent welkom. U hoeft zich niet 
aan te melden. Vrije inloop.

Locatie: Ontmoetingscentrum Vermeertoren 

 

Gespreksgroep voor kinderen / andere 
direct betrokkenen

Woensdag avond van 19.30 tot 21.00 uur op
30 september, 14 oktober, 28 oktober en        11 
november.
Locatie: Ontmoetingscentrum Pijnacker 

Alzheimer Café Delft
Iedere tweede maandag van de maand, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus 

dan is er geen Alzheimer Café.

 

Onderwerpen:

13 juni: Ontspannen de zomer in

12 september: wat is dementie

Locatie:

Hampsire Hotel Delft Centre,

Koepoortplaats 3, Delft 

Inloop vanaf 19.00 uur start 19.30 tot 21.00 uur.

Alzheimer trefpunt Nootdorp/ 

Pijnacker
Iedere tweede dinsdag van de maand.

Onderwerpen:

  

Nootdorp

14 juni: Feest vieren, vakantie wat zijn de 
mogelijkheden?

Locatie: Cultura, Dorpstraat 7, 2631 CR 
Nootdorp
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Zorgen voor een ander kan een flinke uitdaging zijn, 

maar tegelijkertijd ook hele mooie momenten 

opleveren.Wat wel vaststaat, is dat mantelzorg 

gevolgen heeft voor het dagelijks leven.De kans op 

overbelasting is daarbij aanwezig. Op deze pagina 

lees je een aantal tips die jou een stapje vooruit 

kunnen helpen.

1.Maak bespreekbaar dat je mantelzorg 

verleent
Laat naasten weten dat je mantelzorg verleent, maar 

betrek(indien van toepassing) ook je werkgever in 

het proces.Zo zorg je niet alleen voor dat je af en toe 

aan kunt kloppen voor een luisterend oor, maar kan 

jouw omgeving ook te hulp schieten op het 

momenten dat je dat goed kan gebruiken.

2. Leer over het ziektebeeld
Probeer je in te lezen over het ziektebeeld. Via 

internet kom je al snel uit op tips & tricks die 

aansluiten bij het ziektebeeld. Zo kun je beter 

inspelen op situaties en kun je jouw zorgvrager beter 

helpen.

3. Vraag om hulp
Mantelzorg verlenen kan erg zwaar zijn.Durf om hulp 

te vragen! Vraag vrienden en familieleden of zij 

bepaalde taken uit handen kunnen nemen, of 

bereikbaar kunnen zijn in bepaalde situaties. Ook 

kun je aankloppen bij de diverse organisaties voor 

hulp.

4. Verdiep je in bestaande regelingen
Heb je een werkgever? Dan kun je gebruik maken 

van een aantal wettelijke regelingen. Deze 

regelingen vallen onder de wet arbeid en zorg( met 

verschillende verlofregelingen) en de wet flexibel 

werken( aanpassingen van het aantal werkuren). 

Ook bevatten sommige cao's specifieke afspraken 

met betrekking tot mantelzorg. Zie ook 

www.werkenmantelzorg.nl

5. Geniet van wat nog wel kan!
Vergeet de persoon achter het ziektebeeld niet. Wat 

vind hij / zij leuk om te doen? of wat deden jullie 

vroeger altijd samen? Kijk naar wat er nog wel 

mogelijk is. Luister eens naar jullie favoriete muziek, 

eet jullie lievelingsgerecht. Er zijn genoeg dingen te 

bedenken.

6. Leestips/ internetsites
Een aantal van deze tips komen van 

www.mantelzorgelijk.nl

www.dementie.nl, dit is een uitgebreide site over 

dementie.

7. Gespreksgroepen / lotgenoten groep
Binnen de ontmoetingscentra zijn er verschillende 

gespreksgroepen waar u aan deel kunt nemen. Het 

uitwisselen van informatie en ervaringen staat hierbij 

centraal.

8. Registreer je als mantelzorg

Je kan je in de verschillende gemeentes registreren 

als mantelzorger. Ook als je op dit moment nog geen 

hulp nodig hebt. Ook ontvang je jaarlijks de 

mantelzorgwaardering van de betrokken gemeenten. 

In Delft, Midden -Delfland en Pijnacker- Nootdorp.

Geef bij ons even door als u het goed vindt als wij uw 

email adres doorgeven. 

Tips & Tricks voor de mantelzorger
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Dementie bril

De Dementiebril is een VR simulatietraining. De bril 

bestaat uit een 360 graden film. De film laat je  in de 

huid van iemand met  dementie kruipen. Het laat je 

ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse 

situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving daarop 

reageert.

Een keer in de maand is er op donderdag middag de 

mogelijkheid om de bril te ervaren. Het is wel 

gewenst om van te voren een afspraak te maken. 

Het bekijken van de film duurt ongeveer 15 minuten 

en daarna is er tijd en ruimte om uw ervaring te 

bespreken.

Dementie Bril  spreekuur

Data:  eerste donderdag van de maand

Tijdstip: van 13.30 tot 16.00 uur 

Locatie: OC Vermeertoren 

Van Beresteijnstraat 169B

2614HN Delft

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt

Even logeren, in bijzonder goede handen. Een plek waar uw naaste het heerlijk heeft, net 
als thuis, omringd door lieve zorgzame mensen. Zodat u als mantelzorger even de ruimte 

krijgt voor een adempauze.

Dat is wat Strandgoed Logies & Respijt kan bieden.

In 2016  openden de deuren van Strandgoed Ter Heijde logies & respijt. Een logeerhuis 
waar mensen met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie kunnen 
logeren zodat hun mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft om te ontspannen of om te 

herstellen van een operatie of ziekte.

I.v.m verbouwing is het strandgoed tijdelijk gevestigd in Delfshove, in Delft. 

Vakantie voor de zorgvrager & de mantelzorger ontlasten

Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. En dat is het ook. 
Toch zijn er veel mantelzorgers die dat niet zo gemakkelijk kunnen. Het is daardoor steeds 
moeilijker om de mantelzorg vol te houden. U kunt overbelast raken. Want als u voor een 

ander zorgt is tijd voor uzelf niet zo eenvoudig te organiseren.

Ons team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers is er voor om de 
taken van de mantelzorger voor een korte periode over te nemen. De zorg van thuis wordt 

zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De mantelzorger op tijd ontzorgen, ook wel respijtzorg genoemd, daar zijn wij voor.

Nieuwsgierig geworden?
Mail, bel of kom langs voor een rondleiding en reserveer.

Telefoonnummer: 015- 515 5000/ 06- 5391 0101  (bereikbaar tijdens kantooruren)
Email:strandgoed@pietervanforeest.nl
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