
Een goed gesprek

Mantelzorg- 
ontmoetingen

Maandelijkse online  
Mantelzorgontmoetingen 
mbv Microsoft Teams. 

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. mantelzorg@swop.nl
W. www.swop.nl

Belmaatjes Wilt u dat iemand u zo af en 
toe belt

Wilt u zo af en toe 
iemand bellen? Neem 
dan contact op met de 
SWOP. Meer informatie 
ook via de Heel Pijnac-
ker-Nootdorp Helpt 

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Pastorale zorg: 
Gesprekken 

Ook in beperkte mate hulp bij 
materiële en financiële nood.

Kerk en Zorg 
E. kerkenzorg@gmail.com

Alzheimer trefpunt Telefonische informatie of 
een luisterend oor. Ook ande-
re ondersteuning is mogelijk, 
zoals tips om samen met de 
geliefde met dementie thuis 
te doen.

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. info@swop.nl
W.  www.swop.nl

Ondersteuning 
en coaching van 
jongeren 

Vragen via Whatsapp (Appke) 
en 1-op-1 ondersteuning via 
coaching. Ook ondersteuning 
van jonge mantelzorgers

Stichting Jeugd-en Jongerenwerk 
Midden-Holland
T. 06 33384448 (Appke)
T. 06-3513 0077
E. rosabrouwer@stjjmh.nl
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Iets doen Ontvangen Contactgegevens

Crea 

Mondkapjes maken Maak mondkapjes, mail voor 
informatie en details naar 
Heel Pijnacker-Nootdorp 
Helpt. Heel Pijnacker-Noot-
dorp zorgt dat ze bij zorgin-
stellingen komen.

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur - SWOP)
E. heelpijnackernootdorphelpt@gmail.com
W. www.heeloostlandhelpt.nl
F. www.facebook.com/groups/ 
    HeelPijnackerNootdorpHelpt

Diverse (creatieve) 
activiteiten

Leuke (creatieve) activiteiten 
voor thuis. Doe thuis mee! 
Speciaal voor mensen met 
een beperking.

VTV regio Delft
T. 015 26 18 648
E. vtvdelft@vtvzhn.nl
W. www.wijzijnvtv.nl/doethuismee

Eten en drinken

Eten en drinken 
bestellen bij lokale 
ondernemers (een 
overzicht)

Geen zin om te koken?
Bestel dan een maaltijd bij 
1 van de lokale eetgelegen-
heden.

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt
Zie contactgegevens bovenaan deze lijst.

Kaartenacties

Kaartenactie
Nationaal  
Ouderenfonds

Vrijwilligers van het Oude-
renfonds sturen ouderen een 
kaartje om hen in deze tijden 
een hart onder de riem te 
steken. De SWOP ontvangt 
deze kaarten voor ouderen in 
Pijnacker-Nootdorp en stuurt 
deze door.

Kent u of bent u een 
oudere woonachtig in 
Pijnacker-Nootdorp die 
zo’n kaartje goed kan 
gebruiken, geef dan 
uw adresgegevens, 
zonder naam, door via 
de mail aan Heel Pijnac-
ker-Nootdorp Helpt.

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt
Zie contactgegevens bovenaan deze lijst.

Een kaartje vol 
steun

Inzamelen en verspreiden 
post voor eenzame ouderen

Kent u of bent u een 
oudere woonachtig in 
Pijnacker-Nootdorp die 
zo’n kaartje goed kan 
gebruiken, geef dan uw 
adresgegevens door 
aan Merel.

Merel van den Heuij
T. 06-5332 9389 
E. mvdheuij@icloud.com
W. https://een-kaartje-vol-steun.jimdosite.com/

Kaartenactie Vrijwilligers door het hele 
land sturen ouderen een 
kaartje om hen in deze tijden 
een hart onder de riem te 
steken. De SWOP stuurt de 
kaarten door. 

Kent u of bent u een 
oudere woonachtig in 
Pijnacker-Nootdorp die 
zo’n kaartje goed kan 
gebruiken, geef dan uw 
adresgegevens door 
aan de SWOP.

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Speuren en bewegen 

Berenjacht Ga op zoek naar de beren die 
achter het raam staan.  

Zet een beer voor je 
raam en zwaai naar 
iedereen die op beren-
jacht is.

 Facebookgroep: Berenjacht Pijnacker-Noot-
dorp-Delfgauw www.facebook.com/
groups/227377234981663/

Rondje fietsen 
langs lokale  
kwekers/ kraam-
pjes (een overzicht)

Overzicht van lokale kwekers/
kraampjes op de website 
van Heel Pijnacker-Nootdorp 
Helpt, of op de genoemde 
facebook pagina.

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt
Zie contactgegevens bovenaan deze lijst.

VTV Delft;  
Beweegcoach 
Pijnacker-Nootdorp

Sportmenukaart voor mensen 
die extra ondersteuning 
nodig hebben.

Joeri Bouwmeester
T. 06-1075 4891
E. j.bouwmeester@meezhn.nl
W. www.beweegcoachpijnacker-nootdorp.nl/

Bewegen voor 
ouderen

Bewegen met gymjuf Marion 
of een yogales via een filmpje 
op de SWOP website of htt-
ps://youtu.be/kvQLPuHRE5E 

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Lezen en taal

Boeken thuis-
bezorg-service

Mensen die boeken willen 
lenen kunnen deze thuisbe-
zorgd krijgen (ook grootlet-
terboeken).

Bibliotheek Oostland 
T. 015 369 44 30 (vestiging Pijnacker, Buurt & Zo) 
T. 015 310 52 51 (vestiging Nootdorp, CulturA & Zo) 
Werkdagen van 9-11 uur
E. i.beukes@bibliotheekoostland.nl
W. www.bibliotheekoostland.nl

Taalhuis 
 

Online taallessen en kop-
pe-lingen tussen vrijwilligers 
en mensen die eens in de 
week hun spreekvaardigheid 
willen oefenen doormiddel 
van (video)bellen. 

Bibliotheek Oostland
T. 015 369 44 30 (vestiging Pijnacker, Buurt & Zo) 
T. 015 310 52 51 (vestiging Nootdorp, CulturA & Zo) 
Werkdagen van 9-11 uur
T. 06-5361 5876 (Esther de Wit)
E. e.dewit@bibliotheekoostland.nl
W. www.bibliotheekoostland.nl

Bezoekmannen en 
bezoekvrouwen

Het project is er voor organi-
saties die het moeilijk vinden 
om te communiceren met 
anderstaligen. Zij kunnen een 
beroep doen op de inzet van 
een bezoekman of –vrouw 
als intermediair bij individue-
le contacten.

Bibliotheek Oostland
T. 015 369 44 30 (vestiging Pijnacker, Buurt & Zo) 
T. 015 310 52 51 (vestiging Nootdorp, CulturA & Zo) 
Werkdagen van 9-11 uur
T. 06-5361 5876 (Esther de Wit)
E. e.dewit@bibliotheekoostland.nl
W. www.bibliotheekoostland.nl

Grootletterboeken 
uitleen

Op donderdag van 9.00 
uur tot 11.30 uur is het 
mogelijk groot letter 
boeken te lenen in De 
Schakelaar. Je mag je 
wens ook telefonisch 
doorgeven, dan worden 
de boeken bij je thuis 
gebracht.

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. info@swop.nl
W. www.swop.nl

Overzicht van Mini 
biebs 

Overzicht van mini-biebs bij 
particulieren op de website 
van Heel Pijnacker-Nootdorp 
Helpt, of op de genoemde 
facebook pagina.

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt
Zie contactgegevens bovenaan deze lijst.

Praktische burenhulp

Burenhulp (niet-medische) Praktische 
burenhulp in Delfgauw en 
Oude Leede. Denk hierbij aan 
boodschappen doen, een bel-
maatje tegen eenzaamheid, 
voor een ander koken etc. 

Kerk Delfgauw  - Gastvrouw Jolanda van Wijk
T. 06-3912 0139
E. aanmelden@kerkdelfgauw.nl

Boodschappenhulp 
Young Connection

Boodschappendienst van 
Young Connection. Jongeren 
doen boodschappen voor 
iemand die dat zelf niet kan. 
Er zijn strikte regels opgesteld 
rond betaling en bezorging, 
zodat het voor iedereen 
duidelijk en veilig verloopt.

Meer informatie ook via 
de Heel Pijnacker-Noot-
dorp Helpt

Young Connection
T 06-1788 9361O (werkdagen tussen 12:00-13:00) 
T 06-51532946 (werkdagen tussen 19:00-20:00) 
Whatsappen naar beide nummers is altijd mogelijk.
E info@youngconnection.nl

Boodschappen-
dienst

Boodschappendienst van de 
SWOP

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Praktische hulp Vrijwilligers helpen bij kleine 
huis-en tuinklusjes. 

SWOP
T. 015-3699 699  (werkdagen 8:30-16:30 uur) 
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Overzicht initiatieven
Er worden heel veel initiatieven genomen door vrijwilligers en professionals om  
mensen te helpen. Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven.  
Verdere informatie is op internet te vinden maar bellen kan ook. Bent u op zoek  
naar een dienst of wilt u iets doen voor een ander? Kijk hieronder.

Omdat er steeds nieuwe initiatieven worden genomen is dit overzicht niet volledig. 
Houdt de verschillende websites en de sociale media in de gaten of bel naar de  
onderstaande telefoonnummers. 


