Nieuwsberichten Schipluiden Mei 2021
U bent gewend om in onze nieuwsbrief te lezen welke gezellige, leuke of informatieve
bijeenkomsten er georganiseerd worden in Schipluiden. Maar op dit moment kunnen wij
daarover niets vermelden. Daarom hebben we besloten andere informatie op te nemen, deze
keer gaat het over de zorg. En op de achterzijde kunt u verder lezen, bijvoorbeeld over een
schrijfwedstrijd in Midden-Delfland.

Hulp in de huishouding of begeleiding vanuit de Wmo
Heeft u huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer of een hulpmiddel nodig vanwege een ziekte
of beperking? Hiervoor is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) in het leven
geroepen. Ondersteunende hulp vanuit de Wmo kunt u aanvragen bij de gemeente.
U kunt hiervoor iedere werkdag bellen naar het team Wmo van Gemeente Midden-Delfland via
telefoon (015) 380 41 11 of u kunt een mail sturen naar wmo@middendelfland.nl.
De WMO-consulent van de gemeente zal samen met u de mogelijkheden bespreken en kijken
of u voor ondersteunende hulp in aanmerking komt. Hierbij wordt afgewogen wat u zelf kunt
doen, en ook wat uw omgeving voor u kan betekenen. Voor ondersteuning vanuit de WMO
betaalt u een vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Thuiszorg
Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig omdat u een lichamelijke ziekte, een beperking of
dementie hebt, of heeft u zorg nodig rondom het levenseinde? Via thuiszorginstellingen kunt u
een indicatie voor zorg aanvragen. De wijkverpleegkundige zal samen met u de mogelijkheden
voor hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging, medicatie, dagbesteding of terminale zorg
bespreken en de zorgmomenten inplannen. Daarnaast zal de wijkverpleegkundige kijken of de
zorgverlening vergoed wordt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet
of de Wet langdurige zorg. Het CAK berekent wat uw wettelijke inkomensafhankelijke eigen
bijdrage zal zijn. In Midden-Delfland zijn meerdere zorgaanbieders. Als u hierover meer wilt
weten kunt u terecht bij het team van SWMD.

Casemanager dementie
De wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie kunnen ingewikkeld en complex
zijn. Een casemanager dementie helpt om de juiste weg hierin te bewandelen. Hij of zij is een
onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten.
Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de
casemanager u om te gaan met dementie en de gevolgen die u in het dagelijks leven kunt
ervaren. Mensen met een diagnose dementie, en hun mantelzorger, kunnen op verzoek een
vaste begeleider toegewezen krijgen: een casemanager dementie. Uw huisarts of uw
wijkverpleegkundige kunnen u hierover informeren.

Op de achterzijde kunt u verder lezen

Kan het team van SWMD iets voor u betekenen?
Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u een vraag over personenalarmering,
maaltijden aan huis, administratie, eenzaamheid, invullen van formulieren of praktische hulp?
Dan kunt u terecht bij teamleden van SWMD. Telefonisch: 010- 5918052 of 015 – 2625864.
Wij zijn aanwezig in Kickerthoek op dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur, PWAHof 2.
Of stuurt u een mail naar info@swmd.nl

Tenslotte
We leven in een heel bijzondere tijd, alles is anders dan we gewend zijn. Gelukkig is er veel
creativiteit en kijken mensen naar elkaar om. En het is ook heel fijn dat het voorjaar is.
Maar toch….. de coronamaatregelen vragen veel geduld van ons allemaal. We zouden elkaar zo
graag weer ontmoeten. De vrijwilligers en teamleden van SWMD willen heel graag weer wat
activiteiten starten, maar dit kan pas als de maatregelen dat toelaten. We houden u natuurlijk
op de hoogte. Tot slot willen we u wijzen op een schrijfwedstrijd ‘’Ode aan Midden-Delfland’’ .
Hieronder vindt u alle benodigde informatie.

Schrijfwedstrijd “Ode aan Midden-Delfland”
Na het succes van Schrijfwedstrijd Monumentaal Midden-Delfland van 2019 is er in 2021 weer
een literaire wedstrijd in Midden-Delfland. De schrijfwedstrijd is onderdeel van het project Ode
aan Midden-Delfland van het Cultuurplatform Midden-Delfland.
Alleen inwoners van Midden-Delfland kunnen deelnemen. Doet u mee?
1. Schrijf een Ode aan Midden-Delfland in dicht- of verhaalvorm. Ook een rap, lied of spoken
word tekst is welkom.
2. Stuur ons één gedicht met maximaal 30 regels en/of één verhaal van minimaal 400 tot
maximaal 1500 woorden.
3. Inzenden kan tot 1 augustus 2021.
4. U doet mee door een e-mail te sturen naar schrijfcafe@josevanwinden.nl.
5. Vermeld hierbij
1. voor- en achternaam,
2. woonplaats, (in Midden-Delfland!)
3. titel van de inzending,
4. leeftijd als de inzender jonger is dan 18 jaar.
6. Voeg uw gedicht of verhaal toe als bijlage (in Word of pdf).
7. U mag ook een filmpje of geluidsopname van een rap of spoken word sturen.
8. Vermeld naam en andere persoonlijke gegevens niet in de bijlage.
9. Er zijn mooie prijzen te verdienen. Welke dat zijn, wordt later bekendgemaakt.
10. Jongeren tot 18 jaar maken kans op een eigen prijs.
11. De prijsuitreiking is in september 2021 tijdens de Rederijkersmiddag van Stichting Beleving
Kasteel Midden-Delfland in Schipluiden.
12. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun inzending voor te dragen op deze feestelijke
middag.
13. Inzenders krijgen hiervoor per e-mail een persoonlijke uitnodiging.
14. Voor verdere informatie en het wedstrijdreglement kunt u kijken op de website
www.josevanwinden.nl Door in te zenden aanvaarden deelnemers dit reglement.
Veel schrijfplezier! De organisatie ziet uit naar uw inzending.

