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VOORWOORD

Beste lezers,
We hebben er een lange, koude winter 
en een druilerige herfst voor moeten 
doorstaan, maar na een mooie lente begint 
de zomer weer. En daar hoort natuurlijk 
een positieve, vrolijke zomereditie van de 
Mantelzorgercentraal bij!

Heb je plannen om op vakantie te gaan? Of blijf 
je gewoon thuis en geniet je bijvoorbeeld van 
een goed boek? Wat je ook van plan bent, wij 
helpen je de zomer door met een magazine 
boordevol met informatie, tips en activiteiten. 
Zo proberen we jouw zomer nog wat zonniger 
te maken. Want zoals altijd is het onze doel-
stelling om de mantelzorger te ontzorgen. 
Want als er één groep is die een ontspannen 
zomer verdiend heeft, zijn het de mantel- 
zorgers wel!

Elke mantelzorgsituatie is uniek, maar toch 
leggen we de nadruk in deze editie op een 
bijzondere groep mantelzorgers. Zo hebben 
we een interview met enkele jonge mantel-
zorgers die we spraken tijdens een zogeheten 
‘pizzasessie’, en we hebben een special over 
studerende mantelzorgers. Kinderen, jonge-
ren en jongvolwassenen zijn niet degenen aan 
wie je direct denkt wanneer de term ‘mantel-
zorg’ valt. En toch zijn ze met velen. Hoog tijd 
dus om eens stil te staan bij deze veerkrach-
tige, maar soms ook zwaarbelaste groep. 

Verder zijn we zoals altijd weer geïnteres-
seerd in jullie reacties. Dus wil je reageren op  
bijvoorbeeld het interview, of heb je een leuk  
onderwerp of idee of voor het komende maga-
zine, mail dan naar info@mantelzorgcentraal.nl 
o.v.v. redactie.

Veel leesplezier toegewenst,
De redactie van de Mantelzorgercentraal
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Het is een groep jonge-
ren die op het eerste gezicht 

niet veel met elkaar gemeen heb-
ben. Maar toch is er één ding dat hen al-

len bindt: ze zijn mantelzorger. Het maken van 
de pizza’s is dan ook niet het enige doel van deze 

middag, het is een middel voor de kinderen om over hun 
ervaringen te kunnen praten en anderen te ontmoeten die 
hetzelfde meemaken.

Ze zijn met velen, maar worden toch vaak 
over het hoofd gezien: de jonge mantel-
zorgers. Wij spraken met de broers Marijn 
(16) en Joris (13) en hun zus Suze (11). Ook 
spraken we met vrijwilliger Bas (20).

SAMENWONEN MET OMA
Toen opa in 2008 overleed namen de ouders van 

Marijn, Joris en Suze een drastisch besluit. Het 
huis van opa en oma, en hun eigen huis, werden 

verkocht. Met het geld dat hierdoor vrijkwam, werd 
een groot huis gekocht waar de hele familie bij elkaar 

zou kunnen gaan wonen. Zo kwam het dat ze opgroeiden 
met oma altijd in de buurt. 

Het is een mooie, zonnige woens-
dagmiddag. In de grote keuken 
van het Coenecoop College in 
Waddinxveen verzamelt zich een 
groep jongeren tussen de 9 en 
16 jaar. Met de hulp van enkele 
begeleiders gaan ze deze middag 
aan de slag om pizza’s te bakken. 
Deze middag wordt georgani-
seerd door 2BeCool i.s.m Stich-
ting Jeugd en Jongerenwerk. Het 
is een diverse groep en de sfeer 
is ontspannen. Ze verdelen zich 
over kleinere groepjes en begin-
nen met de voorbereidingen 
door alle ingrediënten te snijden. 
Daarna beleggen ze de pizza’s: 
paprika’s, ui, champignons, ham, 
noem maar op.
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HOE WERKT DAT NU, MET ZIJN ALLEN 
IN HETZELFDE HUIS WONEN?
Joris: “Oma heeft haar eigen slaapkamer en haar eigen 
badkamer. Het is afgesloten van de rest van het huis met een 
schuifdeur. Zo wonen we samen, maar heeft ze toch wel echt haar 
eigen plekje.”

EN HOE VINDEN JULLIE DAT; 
SAMEN MET OMA IN ÉÉN HUIS WONEN?
In koor: “Gezellig! Onze oma is hartstikke lief”. Suze voegt daar 
aan toe: “Oma kan heel goed verhalen vertellen, en ze draait altijd 
van die leuke ouderwetse muziek.” 

HELPEN JULLIE OMA WEL EENS ERGENS MEE?
Marijn: “We helpen oma veel met kleine dingen, 
zoals het aandoen van haar kousen of het opha-
len van haar medicijnen. Maar ook met huishou-
delijke dingen helpen we haar veel. Het afhalen 
van haar bed bijvoorbeeld, eigenlijk alle din-
gen die oma zelf niet meer goed kan. Het zou 
voor oma moeilijk zijn om in haar eentje te 
wonen, en wij helpen haar graag.”

EN VINDEN JULLIE OUDERS HET OOK 
LEUK OM OMA ERBIJ TE HEBBEN? 
Suze: “Ja, zeker. Elke ochtend maakt papa 
hetzelfde grapje, dan schuift hij de schuif-
deur een klein stukje open en dan roept hij 
naar binnen: “Koffie!”

ERVARINGS-
DESKUNDIGE

Bas (20) is vrijwilliger (voor 
de 2BeCool activiteiten Wad-

dinxveen) en helpt de kinderen 
vandaag met het bakken van de 
pizza’s. Ook probeert hij ze op hun 
gemak te laten zijn, zodat ze zich vrij 
genoeg voelen om hun ervaringen 
met elkaar te delen.

BEN JE ZELF OOK EEN JONGE 
MANTELZORGER GEWEEST?
“Ja, dat klopt. Ik heb een broer met 
autisme. Hij had veel last van psy-
choses en kon soms erg agressief 
worden. Hij zit nu in een zorginstel-
ling, maar toen ik jonger was, woon-
de hij nog bij ons in huis. Hierdoor 
weet ik erg goed wat het betekent 
om een jonge mantelzorger te zijn.”

HELPT DIT JE IN DE OMGANG 
MET DEZE KINDEREN?
“Ja, dat denk ik wel. Kinderen zijn 
vaak gevoeliger dan volwassenen. 
Je moet op een speciale manier met 
ze omgaan. Ik heb in een vergelijk-
bare situatie gezeten en denk dat ik 
ze daardoor beter kan begrijpen.”

In Waddinxveen wordt er meerde-
re keren per jaar een pizza-sessie 
georganiseerd in samenwerking 
met Stichting Jeugd en Jongeren-
werk Waddinxveen. Hierbij staat 
het samen pizza-eten en het doen 
van een leuke activiteit centraal. 
Wil je meer weten over deze pizza 
sessie? Kijk dan op onze website 
www.2becool.nl of volg ons dan op 
Facebook.
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STUDERENDE

MANTELZORGERS

Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór 
woensdag 22 augustus naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt ‘Het 1ste Bezig-
boek voor niet meer de jongste’ 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 mevrouw E. de Groot uit 
Waddinxveen. Zij won een culinair verrassingspakket. Gefeliciteerd!

PUZZELEN!

PITTIGE BURGER MET WATERMELOENSALSA
In de zomer willen we natuurlijk niet te lang in de keuken staan, dus houden we het dit keer 
simpel. We gaan voor een heerlijke burger, maar voegen wel wat gezonde zomerse salsa toe. 
Dit gerecht is ook perfect wanneer je lekker wilt gaan barbecueën! 

BEREIDING 
1. Doe de olijfolie in de pan en bak de burgers mooi bruin 

en gaar.
2. Pureer de avocado met een vork en voeg de sap van 

een halve limoen en een snuf peper en zout toe.
3. Snijd de watermeloen in hele kleine stukjes, voeg de 

rest van de limoensap toe en schep dit door.
4. Hak de basilicum fijn en schep ook door de water-

meloen.
5. Bak de cheddarkaas op het laatst mee op de burger 

I���e��ën���:
• ���r���j��
• ���u���r���b���e��
• ¼ ���e���l���
• ���i���n
• ���a���s ��s���c��

(niet meer omdraaien) en laat het smelten.
6. Doe de rucola op het broodje, hierop de burger met 

gesmolten kaas en vervolgens de avocadopuree.
7. Top het af met wat watermeloensalsa. 
 Serveer de rest van de salsa apart.

TIPS
•  Ga voor een goede cheddar kaas en vooral niet voor 

de cheddar die in voorverpakte plakjes komt.
•  Serveer de burger met een lekkere zomerse salade.

bron: gebaseerd op een recept van leukerecepten.nl

• ���o���
• ���k��� ���d��� ���s
• ���v���d�
• ���e���n ��u�
• ���b��
• ���j���i�
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In 2014 werd door tweedejaars-
studenten van de Hogeschool van 
Rotterdam een onderzoek uitge-
voerd: meer dan achthonderd stu-
denten vulden een enquête in en 
twaalf mantelzorgers werden geïn-
terviewd. De belangrijkste conclu-
sies uit het onderzoek ‘Studeren met 
verborgen zorgen’ waren:
• 30% van de studenten binnen de 
 Hogeschool Rotterdam verleent 
 mantelzorg.
• Hiervan geeft bijna de helft aan 
 dat het moeten geven van mantel-
 zorg hun prestaties beïnvloedt.
• Zij hebben 10% minder kans om in 
 1 jaar hun propedeuse te halen.
• En ze hebben 9% meer kans op 
 vertraging tijdens hun studie.

Naar aanleiding van dit onderzoek 
werd er in 2017 aanvullend onder-
zoek gedaan door Rick Kwekkeboom, 
een expert op het gebied van mantel-
zorg (lid commissie Zelfredzaamheid 

bij ouderen bij de Gezondheidsraad 
met als specialisatie o.a. informele 
zorg). Haar bevindingen komen gro-
tendeels overeen met de bevindin-
gen van de studenten: Jonge man-
telzorgers mét zorgtaken verzuimen 
aanmerkelijk vaker op school (56%). 
Bij jonge mantelzorgers zonder 
zorgtaken is dit ‘slechts’ 22%. Vol-
gens haar bieden onderwijsinstel-
lingen te weinig ondersteuning aan 
jonge mantelzorgers.

KAMERVRAGEN
Tweede Kamerlid Frank Futselaar 
(SP) heeft indertijd, naar aanleiding 
van het onderzoek van lector Rick 
Kwekkeboom, vragen gesteld aan 
voormalig minister Bussemaker van 
Onderwijs. Futselaar wilde van de 
minister weten of zij de mening deelt 
dat hogescholen en universiteiten te 
weinig rekening houden met studen-
ten die tegelijkertijd mantelzorger 
zijn.

Het beginnen van een studie is voor veel 
mensen een van de grootste stappen en verande-

ringen in hun leven. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe 
verwachtingen. Veel studenten vestigen zich ook in een andere stad, 
of zelfs in een ander land. Maar niet iedereen heeft deze mogelijk-
heden, zij zijn door hun mantelzorgtaken aan huis gebonden.

STUDERENDE

dat hogescholen en universiteiten te 
weinig rekening houden met studen-
ten die tegelijkertijd mantelzorger 

Minister Jet 
Bussemaker reageerde op 11 juli 
2017: zij vond dat er geen signalen zijn 
die wijzen op structureel onvoldoen-
de ondersteuning door hogescholen, 
universiteiten en mbo-instellingen. 
Zij vindt wel dat de instellingen alert 
moeten zijn dat zij voldoende onder-
steuning en flexibiliteit bieden aan 
studerende mantelzorgers.

WAT KUN JE DOEN?
Studerende mantelzorgers kunnen 
bij hun studieadviseur terecht als zij 
in de problemen dreigen te komen 
door de combinatie van studie en 
mantelzorg. Een studieadviseur kan 
dan op maat ondersteuning bieden. 
Bij studievertraging door mantelzorg 
kunnen studenten een beroep doen 
op het profileringsfonds van de on-
derwijsinstelling voor een financiële 
compensatie.

REAGEREN
Ben of ken jij een studerende man-
telzorger? En wil je je ervaringen met 
ons delen? Stuur dan even een mail-
tje naar info@mantelzorgcentraal.nl, 
dan nemen we contact met je op.

MANTELZORGERS
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

TEGEMOET-
KOMING 
HULP BIJ HET 
HUISHOUDEN

BEN JIJ MANTELZORGER? 
MELD JE AAN EN ONTVANG 
DE MANTELZORGPAS ÉN NU 
OOK DE ROTTERDAMPAS!

Kan je als mantelzorger ook wel wat hulp bij het huis-
houden gebruiken? Schiet door al het mantelzorgen 
je eigen huishouden er bij in? Dan is er de regeling 
tegemoetkoming bij huishoudelijke hulp van de ge-
meente Gouda. De huishoudelijke hulp kan tegen een 
gereduceerd tarief van € 5,- per uur ingezet worden. 
Voor alle voorwaarden van deze regeling kun je 
terecht bij de gemeente. 

Vragen over de regeling? 
Neem dan contact op met de gemeente via T. 0182 59 
17 32, maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. 

Ben je mantelzorger en wil je ook de Mantel-
zorgpas én de Rotterdampas ontvangen? Meld 
je dan aan via www.mantelzorgpasgouda.nl. Hier vind 
je ook alle aanbiedingen waar je met de mantelzorgpas 
gebruik van kunt maken. Voor aanbiedingen op de 
Rotterdampas kijk je op www.rotterdampas.nl. 

Vragen? Neem dan contact op 
via T. 088 0234 225, bereikbaar 
op dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 10.00 tot 12.00 uur.

Blijf als mantelzorger 
in balans!
De mantelzorgers van zorgvragers verbon-
den aan twee dagbestedingsprogramma‘s 
in Gouda deden mee aan een enquête. Er 
werd gevraagd naar ervaringen met betrek-
king tot belastbaarheid en de beschikbare 
hulpverlening.*

Uit de enquête kwam naar voren dat de man-
telzorgers zich overwegend zwaar belast voe-
len. Het merendeel geeft aan niet te weten wat 
respijtzorg inhoudt en deelt de behoefte om af 
en toe ondersteuning te krijgen om hun taak als 
mantelzorger beter vol te kunnen houden.

AANBEVELINGEN
Uit het onderzoek kwamen aanbevelingen 
naar voren die voor zowel mantelzorger als hulp-
verlener nuttig kunnen zijn:
1.  De hulpverlening moet meer aandacht schen-

ken aan preventief werken. Ga in gesprek met 
mantelzorgers over het toekomstperspectief 
van zorgvrager en zorggever.

2.  Verstrek meer informatie. Wat is respijtzorg? 
Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? 
Veel mantelzorgers geven aan niet goed op de 
hoogte te zijn.

3.  Blijf investeren in jezelf. Mantelzorgers die 
dit blijven doen hebben minder behoefte aan 
praktische ondersteuning.

* Het onderzoek werd gedaan door J. Zoeteweij ter afronding van 
 de opleiding Stresscounselor aan het opleidingsinstituut Sonnevelt.

www.rotterdampas.nlwww.rotterdampas.nl. www.rotterdampas.nlwww.rotterdampas.nl
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Mantelzorgers zouden meer gebruik 
willen maken van respijtzorg

Meld je aan als jonge mantelzorger op 2BeCool! 
Groei je op met een ouder(s), broer, 
zus of iemand anders in de directe 
omgeving die zorg nodig heeft? Dit kan 
gaan om bijvoorbeeld een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, een psychische 
ziekte, verslavingsproblematiek of een 
chronische ziekte.

Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 90 
procent van de mantelzorgers het afgelo-
pen jaar geen gebruik heeft gemaakt van 
respijtzorg. En dat terwijl een kwart van 
de ondervraagden dit wel had willen doen 
(bron: mijnkwaliteitvanleven.nl).

VOOR JONGE 
MANTELZORGERS

Soms heb je taken en zorgen terwijl leef-
tijdsgenoten die niet hebben. Je maakt je 
misschien wel zorgen over de ziekte en 
het verloop of je hebt door al het zorgen 
minder tijd over om leuke dingen te doen.

Op de website www.2becool.nl vind je in-
formatie over wat het inhoudt om op te 
groeien met zorgen voor een naaste en 

ziekte in je omgeving. Ook vind je er informatie over 
waar je hulp kunt vinden als dat nodig is. 

Meld je aan als jonge mantelzorger 
op www.2becool.nl en wordt op 

de hoogte gehouden van uitjes, 
activiteiten en nog veel meer.

Het risico op overbelasting van mantelzorgers wordt vergroot op het 
moment dat men behoefte heeft aan respijtzorg, maar hier geen ge-
bruik van maakt. Door gebruik te maken van respijtzorg en zo de zorg 
tijdelijk over te dragen, kun je als mantelzorger op adem komen en de 
zorg langer vol houden.

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Zo kan het bij-
voorbeeld zowel binnen- als buitenshuis worden verzorgd. Kan het 
gedaan worden door een beroepskracht, een familielid of een 
vrijwilliger. En kan het incidenteel of structureel zijn. 

Redenen bij mantelzorgers om geen gebruik te maken van respijt-
zorg zijn: onbekendheid met wat respijtzorg is, niet weten hoe dit te 
regelen of een niet of onvoldoende aansluitend aanbod. 

Naast ontlasting van de zorgtaken kan respijtzorg ook een aanleiding 
zijn voor nieuwe contacten en activiteiten, zowel voor degene die zorg 
nodig heeft als voor de mantelzorger.

Op tijdvoorjezelf.mezzo.nl staan veel respijtzorgmogelijkheden. Na-
tuurlijk kun je ook altijd een afspraak maken met een van de sociaal 
werkers van Sociaal Team Gouda om hierover verder te spreken. 
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Het Bruisnest Waddinxveen

Inloopspreekuren  
Wadwijzer

Sinds 18 april is Het Bruisnest Waddinxveen geopend. Het 
Bruisnest is een participatie-ontmoetingscentrum, gericht 
op de ontwikkeling van het individu. Het Bruisnest richt zich 
o.a. op kwetsbare burgers die zich in een sociaal isolement 
bevinden, maar ook op jongeren die bijvoorbeeld vroegtijdig 
schoolverlater zijn.

één loket voor vragen over 
zorg, welzijn en wonen.

Het Bruisnest wil dat iedereen meedoet en meetelt binnen de sa-
menleving, positieve sociale ervaringen opdoet en zijn eigen kwa-
liteiten en talenten kan inzetten. Door laagdrempelig in verbinding 
met de maatschappij te komen, worden de kansen op re-integratie 
vergroot. Zo kan je bij Het Bruisnest ook cursussen volgen en er-
varing opdoen via leer– en werkervaringsplekken, zowel intern bij 
Het Bruisnest, als extern bij samenwerkingspartners.

VOOR ALLE INWONERS VAN WADDINXVEEN
Iedereen is welkom om langs te komen op onze locatie op de Kerk-
weg-Oost. Er is altijd gelegenheid om een praatje te maken, een kop 
koffie te drinken of een broodje te eten. Op woensdagavond kun je 
een twee gangen menu komen nuttigen voor slechts € 5,- (opgeven 
noodzakelijk!). Kortom, er bruist van alles in Het Bruisnest!

Bezoekadres: 
Kerkweg-Oost 159 te Waddinxveen 
Iedere dag vanaf 9.00 uur geopend
T. 0182 67 97 33 
E. waddinxveen@hetbruisnest.nl 
W. www.hetbruisnest.nl 

Heb je een vraag over (mantel)zorg, 
opvoeding, dagbesteding of een 
relatie? Of ben je op zoek naar meer 
informatie over schuld en wonen? 
Dan kan je vanaf nu terecht bij  
Wadwijzer!

Zonder afspraak kun je binnenlopen  
tijdens één van de onderstaande spreek-
uren:

IEDERE MAANDAG
Anne Frank Centrum
Jan van Bijnenpad 1
Van 13.00 tot 14.00 uur

IEDERE DONDERDAG
‘Naast de school’
Kerkstraat 13
Van 9.00 tot 10.00 uur

1E WOENSDAG V/D MAAND
Cultuurhuys de Kroon
Gouweplein 1
Van 17.00 tot 18.30 uur
 
Liever een afspraak op een ander tijd-
stip? Neem dan contact op via T. 14 0182 
(geen kengetal) of via E. wadwijzer@ 
waddinxveen.nl. 
 
Zelf op zoek naar informatie over zorg, 
welzijn en wonen in Waddinxveen? De 
website www.waddinxwijzer.nl helpt en 
wijst je de weg!
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Registratie mantelzorgers 
Waddinxveen gewijzigd
Als gevolg van de invoering van de nieuwe privacywet is Palet Welzijn 
overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor mantelzorgers in 
de gemeente Waddinxveen. Met dit nieuwe systeem is gewaarborgd 
dat gegevens volledig en up-to-date zijn. Daarnaast ontstaat er een 
beter en vollediger beeld van het aantal mantelzorgers en hun  
“zorgvragers” in Waddinxveen.

WAT IS ER VERANDERD?
• Het inschrijfjaar loopt van 1 april 

2018 tot 31 maart 2019.
• Ieder jaar schrijf je je opnieuw in 

als mantelzorger, zodat de gege-
vens actueel zijn. Uiteraard krijg 
je hier automatisch bericht over.

• Je hoeft je niet meer uit te schrij-
ven als je “mantelzorger af” bent.

• Alle mantelzorgers die in Wad-
dinxveen wonen of elders wonen 
en zorgen voor iemand in Wad-
dinxveen, kunnen zich inschrijven.

• De jaarlijkse mantelzorgwaar-
dering kan meteen aangevraagd 
worden. (De voorwaarden voor de 
mantelzorgwaardering zijn aan-
gepast ten opzichte van voorgaan-
de jaren. De gemeente hanteert 
nu de voorwaarden zoals deze in 
de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning staan omschreven).

• Je geeft aan dat je instemt met de 
voorwaarden van inschrijving en 
dat de gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld. Een van de belang-
rijkste voorwaarden waar je in  
ieder geval aan moet voldoen, is 
dat je langer dan 3 maanden en 
minimaal 8 uur per week zorg 
verleent en/of ondersteuning 
geeft.

WAT BLIJFT?
• Mantelzorgers ontvangen 4 keer 

per jaar het nieuwsblad  
“de Mantelzorgercentraal”.

• Informatie en advies is beschik-
baar voor alle mantelzorgers.

• Ingeschreven mantelzorgers  
kunnen deelnemen aan mantel-
zorgactiviteiten, Zomer- en  
Winterpalet activiteiten en de  
Dag van de Mantelzorg.

• Mantelzorgers woonachtig in 
Waddinxveen kunnen altijd  
kosteloos een beroep doen op  
ondersteuning van de mantel-
zorgcoördinator.

MANTELZORG-
WAARDERING 2018
Ook dit jaar zal de gemeente 
Waddinxveen zijn mantelzorgers 
weer waarderen met een 
cadeaubon van € 50,-. De 
waardering kan direct worden 
aangevraagd bij inschrijving en 
wordt uitgereikt op de Dag van de 
Mantelzorg.

Belangrijke wijzigingen met 
betrekking tot de waardering zijn:
• Degene die je verzorgt of  

ondersteunt is woonachtig in 
Waddinxveen.

• Je bent vóór 1 november 2018 in-
geschreven als mantelzorger.

• Er wordt maximaal 1 waardering 
per mantelzorger uitgekeerd.

HOE KAN IK MIJ (OPNIEUW) 
INSCHRIJVEN?
Inschrijven gaat heel makkelijk via 
www.mantelzorgcentraal.nl onder 
de knop “Mantelzorg per Gemeente 
/ Waddinxveen / Inschrijven”.

Geen toegang tot het internet? 
Vraag dan iemand uit je omgeving 
om te helpen of neem contact op 
met de mantelzorg coördinator in 
Waddinxveen via T. 088 02 34 226.

Ken je of ben je iemand, tussen de 
10 en 18 jaar, die opgroeit in een 
gezin waarvan één van de ouders, 
broer of zus of ander inwonend 
familielid zorg en aandacht nodig 

WAARDERING OOK VOOR JONGE MANTELZORGERS IN WADDINXVEEN
heeft als gevolg van een ziekte of 
aandoening? Dan ken of ben je een 
jonge mantelzorger.
Om in aanmerking te komen voor 
de waardering, moet de jonge 
mantelzorger in Waddinxveen 
wonen. Aanmelden kan tot 1 
november 2018 en gebeurt via de 
website www.2becool.nl. Jonge 
mantelzorgers kunnen zichzelf 

aanmelden, maar mogen ook 
aangemeld worden door bijvoorbeeld 
een ouder of leerkracht.

De mantelzorgwaardering wordt 
tussen 10 november en 1 december 
2018 thuisbezorgd. Meer weten 
over jonge mantelzorgers? Kijk 
op www.2becool.nl of volg ons op 
Facebook.

Ook jonge mantelzorgers 
worden dit jaar weer gewaar-
deerd met een cadeaubon van 
€ 20, -. 
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Heb je vragen over mantelzorg? Wil je je ervarin-
gen delen met andere mantelzorgers? Of kun je wel 
wat hulp gebruiken? Het sociaal team of SAM kan je 
daarbij helpen. Aanmelden als mantelzorger kan via 
www.mantelzorgcentraal.nl.

Mantelzorgers 
Ontmoeten 
Mantelzorgers 
ook in Reeuwijk!

Mantelzorg en aanmelden

In 2018 weer Inloopuur 
mantelzorgers Stichting Sam

VANAF SEPTEMBER IN REEUWIJK
Iedereen die op zoek is naar praktische tips of een luis-
terend oor, of zijn ervaringen met andere mantelzorgers 
wil delen, is van harte welkom op de ontmoetingsmiddag 
of -avond voor mantelzorgers. Op een informele manier 
kun je hier vrijblijvend andere mantelzorgers ontmoeten 
en krijg je informatie en advies van deskundige, profes-
sionele zorgverleners. Vanaf september 2018 zal ook het 
Huis van Alles Reeuwijk-Brug de MOM’s organiseren. 
De informatie wordt per mail of via post toegestuurd. 

SPECIALE THEMA’S
Tijdens de ontmoetingen worden verschillende thema’s 
behandeld die specifiek van toepassing zijn op mantel-
zorgers. Je kunt zelf ook thema’s aandragen. 
Data: iedere laatste dinsdag van de maand 

26 juni: “Ontspanning”, van 19.30 tot 21.00 uur
31 juli: “Ontmoeting”, van 19.30 tot 21.00 uur
28 augustus: “Wonen” van 19.30 tot 21.00 uur
25 september: “Omgaan met verlies” 
 van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie: Huis van Alles Bodegaven, 
Vromade 1B in Bodegraven 
Kosten: gratis

Sinds eind 2017 houdt stichting SAM iedere laatste 
dinsdag van de maand een MOM (mantelzorgers 
ontmoeten mantelzorgers) in het Huis van Alles 
Bodegraven. Doel van dit initiatief is het samen-
brengen en ondersteunen van mantelzorgers in 
Bodegraven-Reeuwijk en het delen van kennis en 
ervaring. Ben je mantelzorger? Dan ben je onmisbaar 

voor je omgeving én de samenleving. En dan 
kun je misschien zelf af en toe ook wel wat 
hulp of steun gebruiken.

Heb je een vraag of wil je advies over mantelzorg-
ondersteuning? Of heb je behoefte aan een luiste-
rend oor? Iedere donderdag biedt stichting SAM in 
dienstencentrum Rijngaarde een inloopuur voor 
mantelzorgers. Je kunt vrij binnen lopen of een 
afspraak maken met mantelzorgondersteuner 
Brechtje Simons.

Datum en tijd: 
Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Locatie: 
Dienstencentrum Rijngaarde, 
Rijngaarde 1 in Bodegraven.

Informatie: 
T. 06 49 88 03 05 of 0172 61 45 00 
E. b.simons@samwelzijn.nl

de mantelzorgercentraal • zomer 201812



Het zorgen voor een ander kan een 
fijne taak zijn. Aan de andere kant 
kan deze langdurige zorg ook pro-
blemen geven. Stichting SAM en 
2BeCool willen je ondersteunen 
door je bijvoorbeeld een leeftijdsge-
noot als coach te bieden, of door het 
organiseren van leuke activiteiten. 
Het coachcontact kan je helpen om 
je zorgen te delen. De activiteiten 
bieden je de kans om iets anders te 
doen en even niet met zorg bezig te 

JONGE MANTELZORGERS: meld je aan bij 2BeCool en ontvang 
een bioscoopbon of VVV bon

Mindfulness voor mantelzorgers komt terug!

zijn. Ook ontmoet je op deze manier 
andere jonge mantelzorgers. Het 
gevoel van ‘ik ben niet de enige’ kan 
een grote steun voor je zijn.

WAT BIEDEN WE?
• Activiteiten: klimmen, laser 

game, een workshop graffiti  
spuiten, cupcakes bakken, pizza’s 
bakken enz.

• Aansluiting vinden via de Face-
bookpagina www.facebook.com/ 
2becool.nl

• Een mooie dag uit met het hele 
gezin.

• Coachcontact: afspraken bij je 
thuis, buiten de deur of telefo-
nisch (app) contact.

Als je opgroeit met een ziek 
familielid heb je vaak meer 
huishoudelijke en zorgtaken dan 
leeftijdgenoten. Stichting SAM 
en 2BeCool zijn er voor jou!

Mindfulness geeft je handvaten 
om gedurende de dag voor 
jezelf te zorgen. Kleine 
momenten waarop 
je pas op de plaats 
maakt. Bijvoorbeeld 
door een ademhalings-
oefening te doen. Tijdens de mindfulness 
cursus leer je jezelf een aantal eenvoudige 
ontspanningsoefeningen aan. Oefeningen voor het 
rekken en strekken van het lichaam bijvoorbeeld, 
maar ook concentratie-oefeningen (meditaties) 
om het hoofd tot rust te brengen.

• Informatie over de ziekte, beper-
king of verslaving van degene 
voor wie je zorgt.

• Ondersteuning in mantelzorg ta-
ken en inschakelen van hulp van 
buitenaf.

MELD JE AAN EN ONTVANG EEN 
BIOSCOOPBON OF VVV-BON
Heb jij thuis een familielid die zorg 
nodig heeft omdat hij of zij lang-
durig ziek is en ben je tussen de 
10 en 24 jaar oud? Dan ben jij een 
jonge Mantelzorger. Meld je aan 
via www.2becool.nl en ontvang een  
bioscoop- of VVV-bon!

In maart en april van 2018 werden al vijf 
lessen in mindfulness gegeven aan man-
telzorgers. Dit is een succes gebleken.  
In september komt docente Cynthia Go-

rissen nog eens 5 lessen aanbieden. De 
totale kosten voor de cursus zijn € 20,- p.p.

Data: maandag 3 september, 10 september, 
17 september, 24 september en 1 oktober

Tijd: van 9.30 tot 12.00 uur

Je kunt je nu alvast opgeven via 
E. b.simons@samwelzijn.nl. 
De locatie wordt nog bekend gemaakt.
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

De prikkelarme kermis maakt dat ook bezoekers met bij-
voorbeeld ADHD, epilepsie of autisme een gezellig dagje 
uit kunnen beleven. Een kermis is namelijk vol geluid, mu-
ziek, rook en fel knipperende lichten. Dat hoort natuurlijk 
bij een kermis, maar is niet voor iedereen even prettig.

KERMIS VOOR IEDEREEN
Gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat iedereen 
van de kermis moet kunnen genieten. Daarom wilde zij 
dit jaar een prikkelarme kermis organiseren. De kermis-
exploitanten en de organisatoren vonden dit een mooi 
gebaar. 

MINDER PRIKKELS, EXTRA HULP
Tijdens de twee prikkelvrije uren werden alle geluids-, 
rook-, en lichteffecten zachter gezet. Of ze werden hele-
maal uitgezet. Ook gingen de attracties, voor zover moge-
lijk, langzamer. Als het bezoekers teveel werd, konden ze 
terecht bij een speciale opvangplaats van de EHBO.

Vind je het leuk om regelmatig 
met een groep een uurtje langs 
een groene route te wandelen? 
Doe dan mee met ‘Gezond Na-
tuur Wandelen’. Het hele jaar 
door wordt er iedere week een 
wandeling van een uur door de 
prachtige natuur van Zoetermeer 
en omstreken georganiseerd. 
De route varieert en de wande-

ling gaat altijd 
door. De start 
is op een vaste 
plaats en tijd. 

Eerste prikkelarme kermis
Van zaterdag 26 mei tot en met zondag 
3 juni streek de voorjaarskermis neer aan 
de Van der Hagenstraat. Dit jaar had de 
gemeente Zoetermeer een primeur, want 
op zaterdag 2 juni, tussen 13.00 en 15.00 
uur, was er een prikkelarme kermis.

Als mantelzorger ben je vaak 
in de weer voor een ander. 
Actief bewegen zorgt er 
voor dat je beter met stress 
en druk kunt omgaan. Je 
kunt helderder denken en 
effectiever functioneren. 

Gezond Natuur Wandelen
BALIJ HOEVE
Start: Kurkhout 100 (Rokkeveen) 
Elke woensdagochtend om 10.00 
uur (duur: één uur)
Informatie: E. marielle@
gezondnatuurwandelen.nl

BIJDORPLAAN
Start: Recreatiecentrum, 
Bijdorplaan 471-477, 
Elke donderdagochtend om 10.00 
uur (duur: één uur)
Informatie: E. marielle@
gezondnatuurwandelen.nl

BUURTTUIN ZOETE AARDE 
Start: Broekwegzijde 95 (de Leyens) 
Elke woensdagochtend om 10 uur 
(duur: anderhalf uur, met na afloop 
soep) 
Informatie: 
E. jannievanmaldegem@ziggo.nl 

HOF VAN SEGWAERT
Start: Gaardedreef 189
Elke dinsdagochtend om 
10.00 uur (duur: één uur)
Informatie: E. marielle@
gezondnatuurwandelen.nl

Vrijwilligers begeleiden de groep 
en vertellen onderweg iets over 
de natuur. De wandelingen zijn 
gratis en je hoeft je niet van tevo-
ren op te geven. Voor meer infor-
matie kun je kijken op de website 
www.gezondnatuurwandelen.nl. 
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Voor Zoetermeerse mantelzorgers is het mogelijk om de mantelzorgwaar-
dering voor 2018 aan te vragen. Verleen je intensieve (meer dan 8 uur), lang-
durige (langer dan 3 maanden), onbetaalde zorg voor een familielid, goede 
buur of vriend? Ben je ouder dan 18 jaar? Vraag dan de mantelzorgwaarde-
ring aan via www.zosamen.nl/mantelzorgers. Je ontvangt dan ook 4 keer 
per jaar het magazine ‘de Mantelzorgercentraal’. 

HULP NODIG BIJ HET AANVRAGEN?
De coördinator mantelzorg is op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur 
aanwezig in het Forum Zoetermeer aan het Stadhuisplein en kan je hierbij 
helpen. Neem van jezelf en je zorgvrager de volgende gegevens mee: naam, 
adres, geboortedatum, BSN nummer en IBAN nummer.

Je kunt de waardering aanvragen tot en met 15 november 2018. 
De uitbetaling vindt plaats in week 50/51 van 2018. 

Combineer je als mantelzorger je 
zorgtaken met een betaalde baan? 
Dan ben je niet de enige: één op 
de zes werknemers doet dit, in de 
zorgsector zelfs één op de vier. De 
combinatie van werk en zorg is 
voor veel mensen lastig. Bijvoor-
beeld omdat zorgtaken en werktij-
den elkaar overlappen. 

Mantelzorgwaardering 2018

MANTELZORGCAFÉ ‘WERK EN MANTELZORG’
UITGELICHT

Op dinsdagavond 4 september staat het mantelzorgcafé in het teken van werk en mantelzorg.

De uitdaging is om te onderzoeken 
wat jou in het werk kan helpen, om 
te zorgen voor een zo goed moge-
lijke balans. Iedere zorgsituatie is 
anders en vaak is er meer mogelijk 
dan je denkt!

Tijdens het mantelzorgcafé met het 
thema ‘Werk en Mantelzorg’ gaan 
we met elkaar in gesprek om te kij-
ken waar werkende mantelzorgers 
tegen aan lopen. Misschien hebben 
andere mantelzorgers hier ervaring 
mee? En wat kun je daar dan aan 
doen?

Verder krijg je informatie over wet-
telijke verlofregelingen, en oefenin-
gen en tips over hoe je een gesprek 
met je leidinggevende of team kunt 
aangaan.

FORUM ZOETERMEER
Sinds 15 mei van dit jaar vindt het 
mantelzorgcafé plaats in de train-
gingsruimte van het Forum Zoe-
termeer. Het Forum is de nieuwe 
locatie van de Bibliotheek in het 
stadshart van Zoetermeer, samen 
met nog meer dan veertig lokale 
organisaties. De trainingsruimte 
bevindt zich rechts ten opzichte 
van de hoofdingang.

AANMELDEN 
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
is gewenst. Stuur een e-mail naar 
E. registratie@zosamen.nl o.v.v. je 
naam, postcode en telefoonnum-
mer. 

Kijk voor alle data en thema’s van 
de komende mantelzorgcafés 
en bijeenkomsten in Zoetermeer 
achterin het magazine. 

Voor Zoetermeerse mantelzorgers is het mogelijk om de mantelzorgwaar-
dering voor 2018 aan te vragen. Verleen je intensieve (meer dan 8 uur), lang-
durige (langer dan 3 maanden), onbetaalde zorg voor een familielid, goede 
buur of vriend? Ben je ouder dan 18 jaar? Vraag dan de mantelzorgwaarde-

. Je ontvangt dan ook 4 keer 

De coördinator mantelzorg is op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur 
aanwezig in het Forum Zoetermeer aan het Stadhuisplein en kan je hierbij 
helpen. Neem van jezelf en je zorgvrager de volgende gegevens mee: naam, 

Je kunt de waardering aanvragen tot en met 15 november 2018. 

Mantelzorgwaardering 2018

MANTELZORGCAFÉ ‘WERK EN MANTELZORG’
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Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld 
per gemeente, je bent echter van harte 
welkom om een activiteit buiten de eigen 
gemeente te bezoeken. Vergeet niet, indien 
gevraagd, om je wel even aan te melden bij 
de contactpersoon.

ALGEMENE ACTIVITEITEN

RESPIJTDAG ARCHEON
Speciaal voor mantelzorgers uit Gouda, Wad-
dinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer 
organiseren we ook dit jaar weer een respijtdag. 
We gaan er met elkaar even tussenuit naar het 
Archeon in Alphen aan den Rijn.
Datum:  zaterdag 8 september
Locatie:  Archeon, Archeonlaan 1 
 in Alphen aan den Rijn 
Aanmelden:  Zie artikel in dit blad op pag 19.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

DAG VAN DE MANTELZORG
Zet alvast 10 november in je agenda. Dan vindt in 
Gouda de Dag van de Mantelzorg plaats, en het be-
looft weer een mooie dag te worden!

VOORLICHTINGSAVOND ROUW
Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een 
verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. 
Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken 
met rouw. Dat doet iedereen op zijn eigen manier 
en in zijn eigen tempo. 

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskun-
dig je hoe het is om te rouwen en hoe hij of zij het 
herstel vorm geeft. Een professional vertelt over 
het onderwerp in het algemeen, geeft aan welk 
hulpaanbod er is en geeft omgangsadviezen aan 
de mensen in de directe omgeving. Uiteraard 
kunnen er vragen worden gesteld.

Datum:  dinsdag 18 september
Tijd:  19.30 uur 
Locatie:  De Veste, 
 Ridder van Catsweg 300 in Gouda 

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
De organisatie van de bijeenkomst is in handen 
van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting 
in de regio Midden-Holland. 

Vragen zijn welkom via 
E. preventie.gouda@rivierduinen.nl.

ALZHEIMER CAFÉ GOUDA
Het Alzheimer Café vindt plaats op de 3e maandag 
van de maanden februari, mei en oktober. Kom 
gerust eens kijken.
Datum: iedere 3e maandag in februari, 
 mei en oktober
Tijd:  van 19.00 tot 21.00 uur 
 (aanvang programma om 19.30 uur)
Locatie: Zorgcentrum Savelberg, 
 Savelberghof 200 in Gouda

Je hoeft je niet aan te melden en de toegang is gra-
tis. Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met de heer J.A. Feenstra T. 0172 61 53 71

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

ZOMERPALET ACTIVITEITEN 
VOOR MANTELZORGERS
Hoewel de officiële inschrijfdatum is verstreken, 
begrijpen we dat het voor mantelzorgers soms las-
tig is om weken vooruit te plannen. Mocht je toch 
nog willen deelnemen aan een van de onderstaan-
de zomerpalet activiteiten, dan kan je je, zolang er 
plekken beschikbaar zijn, nog aanmelden via de co-
ordinator activiteiten Maja Postma T. 088 02 34 247.

Locatie
Alle activiteiten vinden plaats in het Anne Frank 
Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen 
(tenzij anders aangegeven).

SCHILDERWORKSHOP: VROLIJK BUITENLEVEN
Verras jezelf met een landschap in frisse kleuren. 
Iedereen kan meedoen!
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Datum:  donderdag 9 augustus
Tijd:  van 10.00 tot 13.00 uur
Kosten:  € 16,- incl. materialen, koffie/thee en 
 een kleine lunch. Geregistreerde man-
 telzorgers krijgen € 1,- korting.

WORKSHOP DANSMEDITATIE
Met deze eenvoudige manier van dansen leer je 
spanning los te laten en je concentratie te verbete-
ren o.l.v. Annet Breure.

Datum:  maandag 13 augustus
Tijd:  van 15.00 tot 16.00 uur
Kosten:  € 8,- incl. koffie/thee. Geregistreerde 
 mantelzorgers krijgen € 1,50 korting.

KLANKEN EN RITME WORKSHOP 
(ZINGEN ONTSPANT)
O.l.v. Natalie Merfort leer je ritmes en klanken 
beheersen, waardoor je de weldaad ervaart van 
ontspannen zingen. De workshop wordt afgesloten 
met het luisteren naar klankschalen.

Datum:  dinsdag 14 augustus
Tijd:  van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten:  € 11,- incl. koffie/thee. Geregistreerde 
 mantelzorgers krijgen € 1,- korting

WORKSHOP KERAMIEK/HANDVORMEN
Tijdens deze workshop o.l.v. Hester van den Haak 
maakt je je eigen kommetje, schaaltje of mok. Er 
zijn verschillende kleitechnieken om kennis mee te 
maken. Je werkstuk wordt afgebakken en gegla-
zuurd en kan daarna op afspraak afgehaald worden.

Datum:  dinsdag 21 augustus
Tijd:  van 13.30 tot 15.30 uur
Kosten:  € 17,50 incl. koffie/thee. Geregistreerde 
 mantelzorgers krijgen € 2,50 korting.

YOGA WORKSHOP
In deze creatieve yogaworkshop maak je een mas-
sagebuideltje en leer je hoe je deze zelf kunt 
gebruiken. Graag zelf een stukje stof meenemen. 

Datum:  donderdag 23 augustus
Tijd:  van 10.00 tot 11.30 uur
Kosten:  € 13,- incl. koffie/thee. Geregistreerde 
 mantelzorgers krijgen € 2,- korting.

BIJEENKOMST BLIJF IN BALANS – 
WADDINXVEEN
Datum:  dinsdag 4 september
Tijd:  van 18.45 tot 20.15 uur
Locatie:  Kerkstraat 13, 
 gebouw ‘Naast de School’, 
 Waddinxveen
Kosten:  Er zijn geen kosten aan verbonden, 
 aanmelden vóór vrijdag 29 augustus
 via M. d.schipper@paletwelzijn.nl of 
 T. 088 02 34 226.

Zorg jij voor een ander? Dan is het ook goed om 
voor jezelf te zorgen! Hoe maak jij als mantel-
zorger een keuze in wat ‘moet’ en wat ‘mag’?

Activiteitenweger
Tijdens de bijeenkomst ‘Blijf in Balans’ gaan 
we onder andere aan de slag met een ‘activitei-
tenweger’. Met behulp van de activiteitenweger 
maak je inzichtelijk in een weekoverzicht wat je 
allemaal doet en moet. Daarna kijken we ver-
der hoe je ook tijd kan inplannen voor je eigen 
ontspanning en oplaadmomenten. 
Het is belangrijk als mantelzorger om op tijd je 
rust te pakken, zo blijf je in balans!

Lindsey van Breemen, ergotherapeut van 
Praktijk Joosten, heeft veel ervaring met de 
activiteitenweger en zal deze avond begelei-
den. Uiteraard is er genoeg tijd om ervaringen 
te delen en tips en adviezen uit te wisselen.
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Informatie: T. 06 49 88 03 05 of 0172 61 45 00 
E. b.simons@samwelzijn.nl

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. Deelname is 
gratis, tenzij anders vermeld. Tijdens de mantel-
zorgcafé’s is een coördinator mantelzorg aanwe-
zig. Wil je meer informatie, dan kun je contact op-
nemen met de coördinator mantelzorg. 

MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
Data en thema’s komende bijeenkomsten
Dinsdag 18 september “Beter slapen”
Dinsdag 20 november “Zing je stress weg”

Tijd:  van 10.00 tot 12.00 uur 
Locatie:  Forum Zoetermeer 
 (trainingsruimte 1 & 2), 
 stadhuisplein 1 in Zoetermeer 

MANTELZORGCAFÉ IN DE AVOND 
Data en thema’s komende bijeenkomsten
Dinsdag 4 september “Werk en mantelzorg” 
Donderdag 13 december “Autisme in het gezin, 
hoe ga je er mee om?” In samenwerking met Iris 
Lindner van MEE. 

Tijd:  van 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie:  Forum Zoetermeer (trainingsruimte 1), 
 stadhuisplein 1 in Zoetermeer 

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is gewenst. 
Stuur een e-mail naar E. registratie@zosamen.nl 
o.v.v. je naam, postcode en telefoonnummer. 

WIJKBIJEENKOMSTEN 
De gratis wijkbijeenkomsten staan open voor alle 
mantelzorgers in Zoetermeer. 

Locatie:  Recreatiezaal Petuniatuin, 
 Petuniatuin 7a in Zoetermeer
Data:  maandag 8 oktober en 
 maandag 10 december 
Tijd:  van 13.30 tot 15.30 uur

KOFFIE-INLOOP VOOR MANTELZORGERS
De koffie-inloop staat in het kader van elkaar ont-
moeten. Ben je op zoek naar praktische tips of er-
varingen van andere mantelzorgers? Dan ben je 
deze avond van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig. De koffie en thee staan klaar!

Datum:  dinsdag 9 oktober 
Tijd:  van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen, 
 bibliotheek Palet Welzijn

VOORAANKONDIGING: 
DAG VAN DE MANTELZORG 2018
Op zaterdagmiddag 10 november vindt de “lande-
lijke Dag van de Mantelzorg” weer plaats. De dag 
om mantelzorgers eens nadrukkelijk in het zonne-
tje te zetten. Naast de uitreiking van de jaarlijkse 
mantelzorgwaardering, kan je deze middag kiezen 
uit vier verschillende workshops. Welke dat zijn, 
lees je in het volgende magazine, maar reserveer 
de datum alvast in je agenda!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

MANTELZORGERS ONTMOETEN 
MANTELZORGERS
Voor meer informatie: zie gemeentepagina 
Bodegraven-Reeuwijk in dit magazine.
Data: iedere laatste dinsdag van de maand 

26 juni: “Ontspanning”, van 19.30 tot 21.00 uur
31 juli: “Ontmoeting”, van 19.30 tot 21.00 uur
28 augustus: “Wonen” van 19.30 tot 21.00 uur
25 september: “Omgaan met verlies” 
van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie:  Huis van Alles, 
 Vromade 1B in Bodegraven 
Kosten:  gratis

INLOOPUUR MANTELZORGERS
Datum en tijd: Iedere donderdag van 16.00 tot 
17.00 uur.
Locatie: Dienstencentrum Rijngaarde, 
Rijngaarde 1 in Bodegraven.
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D�g�e t�r�g i� d� tijd a�s r�spi�t!

STAP IN DE GESCHIEDENIS
Tijdens deze geheel verzorgde dag inclusief busreis 
staan ontspanning en ‘vermaeck’ voorop. Samen met 
gelijkgestemden de geschiedenis van Nederland erva-
ren, vanaf de prehistorie tot aan de Middeleeuwen. Met 
allerlei activiteiten, een uitgebreide lunch, en schouw-
spelen zoals een heus gladiatorengevecht! Natuurlijk 
is er ook gelegenheid om andere mantelzorgers te ont-
moeten en je verhaal te delen.

ONTDEK HOE HET VROEGER WAS
Bij Archeon ga je terug in de tijd en ontdek je hoe het er 
vroeger aan toe ging. De gebouwen, hutten en huizen die 
je ziet zijn replica’s van gebouwen die echt in ons land 
hebben gestaan of er nog steeds staan. Breng bijvoor-
beeld een bezoek aan het Romeins Museum of ontdek 
archeologische vondsten uit Zuid-Holland. 

In één dag ga je van de prehistorie naar de brons- en 
ijzertijd, loop je door een Romeins stadje of neem je een 

Uit onderzoek van de Consumen-
tenbond is gebleken dat zieken-
huizen soms flink verdienen aan 
het noodgedwongen parkeren van 
patiënten en bezoekers. De afgelo-
pen jaren zijn de tarieven flink ver-
hoogd. We zetten enkele tips op een 
rij om de kosten te drukken.

Speciaal voor mantelzorgers uit Gouda, Waddinx-
veen, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer 
organiseren we ook dit jaar weer een respijtdag. Op 
zaterdag 8 september gaan we er met elkaar even 
tussenuit naar het Archeon in Alphen aan den Rijn.

kijkje in het badhuis. Van de Romeinse tijd kom je in de 
middeleeuwen en kun je in de ambachtshuizen kijken 
waar de houtbewerker, de bakker of de smid aan het 
werk is. Ook kun je zelf iets maken of meedoen met een 
activiteit zoals boogschieten.

GA JE OOK MEE?
Als bijdrage in de kosten vragen we € 12,50 per persoon 
voor de gehele dag inclusief busreis, lunch en toegang 
tot het park. Meld je aan voor 15 augustus. En wacht hier 
niet te lang mee want vol=vol.
• Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen: 
 aanmelden via het inschrijfformulier op 
 www.mantelzorgcentraal.nl
• Zoetermeer: aanmelden via het inschrijfformulier op 

www.zosamen.nl
LET OP! Zonder volledig ingevuld incassoformulier 
kunnen wij je aanmelding niet in behandeling nemen.

ZORG THUIS REGELEN? 
Wil je graag mee met de respijtdag naar Archeon, maar 
weet je niet hoe je dat thuis moet regelen? Neem dan 
contact op met de mantelzorgorganisatie uit je gemeen-
te. Zij denken graag met je mee. Deelname aan deze dag 
is geheel op eigen risico en valt niet onder de aanspra-
kelijkheid van Palet Welzijn. 

MANTELZORGTIP: GOEDKOPER PARKEREN!
•  Vraag om een gratis uitrijkaart 

na lang wachten of een uitgelo-
pen gesprek

•  Kijk of er kortingsregelingen zijn
•  Sommige ziekenhuizen geven op 

hun site aan waar je gratis kunt 
parkeren

•  Aanvullende dekking bij de zorg-
verzekeraar biedt soms een 
ruimere vergoeding voor 
parkeerkosten

•  Bewaar het bewijs van betaald 
parkeren. Parkeerkosten voor 
arts- en ziekenhuisbezoek zijn 
aftrekbaar

•  Gebruik van een parkeerapp is 
vaak goedkoper, omdat je betaalt 
voor de werkelijke tijd die je ge-
parkeerd hebt.

19een uitgave van Mantelzorgcentraal



Samen zorgen in Zoetermeer

Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal




