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VOORWOORD

Dag van de Mantelzorg 2016
In november vindt de 18e editie van de Dag van de Mantelzorg plaats. 
Op meer dan 200 plekken in ons land komen er mensen bij elkaar 
om voor één dag de mantelzorger in het zonnetje te zetten. Het is 
belangrijk dat we dit ieder jaar blijven doen, want de mantelzorger 
is nog steeds een van de minst zichtbare groepen in ons land,  
ondanks dat zij met zovelen zijn. 

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die 
voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantel-
zorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week 
voor iemand en doen dat langer dan 3 maan-
den. Vaak combineren ze dat met een betaalde 
baan. Omdat de zorg zich over het algemeen 
richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers 
hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is 
het niet.

Het thema van de Dag van de Mantelzorg in 
2015 was ‘Laat je zien!’. We wilden de man-
telzorgers uit de anonimiteit halen en aan 
de buitenwereld laten zien wat een hoop on-
betaalbaar werk er door deze groep gedaan 
wordt. In 2016 willen we verder gaan dan het 
‘laten zien’, en ons focussen op de ondersteu-
ning voor mantelzorgers. Het thema voor 2016 
is dan ook ‘Mantelzorg doe je samen!’.

Met dit thema willen we de hulpvraag van de 
mantelzorgers bespreekbaar maken. Veel 
mantelzorgers hebben nog steeds het ge-
voel dat zij er helemaal alleen voor staan en 
durven de drempel van hulp vragen niet over. 
Het is toch immers hun familie/geliefde? Met 
dit thema willen we aan al deze mensen laten 
zien dat ze er niet alleen voor staan. Hulp is 
er altijd, je moet er alleen om durven vragen.

Doe dus mee, dan kunnen we aan elkaar laten 
zien dat mantelzorgen iets is dat je niet alleen, 
maar samen doet. In deze editie van de Man-
telzorger Centraal vindt je, naast een hoop an-
dere interessante zaken, genoeg tips om van 
de Dag van de Mantelzorg 2016 een bijzondere 
dag te maken. Tot dan!

Ga
jij ook mee!?
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Saline woont samen met haar vader (Edwin) en moeder 
(Ingeborg) in Gouda. Haar moeder is ziek. Ze heeft SCAD 
(Spontaneous Coronary Artery Dissection), wat in het 
Nederlands zoveel betekent als ‘een spontane dissectie 
van de kransslagader’. Bij deze ziekte raken verschil-
lende lagen van de vaatwand los van elkaar. Ook heeft 
ze FMD (FibroMusculaire Dysplasie), een ziekte die een 
abnormale cel ontwikkeling in de vaatwand van één of 
meer middelgrote slagaders in het lichaam veroor-
zaakt.  Ingeborg heeft acht (kleine) hartinfarcten in een 
korte periode van 3 dagen gehad. Over beide ziektes is 
nog erg weinig bekend. 

Waar dit alles in de praktijk op neerkomt is dat Ingeborg 
veel pijn bij het lopen heeft, erg snel vermoeid is en ook 
erg plotseling onwel kan worden. Een lange tijd durfde 
Ingeborg door de gevolgen van de ziekte zelfs bijna haar 
woning niet meer te verlaten. Het kan namelijk voorko-
men dat ze plotseling moet gaan zitten, en als er dan 
niet direct een zitplaats in de buurt is kan dat vervelende 
situaties opleveren. We vroegen Saline hoe zij de ziekte 
van haar moeder ervaart.

HALLO SALINE, HOE GAAT HET NU MET JE MOEDER?
“Het gaat nu gelukkig weer een stuk beter. Er zijn een 
paar aanpassingen in het huis gedaan: zo is de keuken 
verlaagd en is de wasmachine beneden neergezet. Ook 
heeft mijn moeder inmiddels een scootmobiel en krijgen 
we binnenkort een traplift. Dit is erg fijn en ik merk dat 

Saline is op het eerste gezicht een doodnormaal tienermeisje. Ze is veertien jaar oud en na de 
zomervakantie begint ze aan het vierde jaar van de mavo. Buiten schooltijd vindt ze het leuk 
om veel te sporten: in de zomerperiode skeelert ze veel en in de winter gaat ze schaatsen. Ook 
weet ze al precies wat ze later wil gaan doen. Na de middelbare school wil Saline in Deventer 
een opleiding archeologie gaan volgen. Saline is een doener en zegt dan ook standvastig:  
“Ik vind het wel belangrijk dat ik dan ook echt kan helpen bij de opgravingen zelf.” 

“Zorg op je eigen manier, neem  
 je vrijheid en blijf positief.”

INTERVIEW MET SALINE VERKERK (14)

mijn moeder hier erg blij mee is. Ze durft en kan weer 
gewoon naar buiten en heeft dus een stukje vrijheid  
terug. Ze kan weer zelf dingen ondernemen. Dit is erg 
belangrijk voor haar.”

HOE BEÏNVLOED DE ZIEKTE VAN JE MOEDER JOUW 
LEVEN IN DE PRAKTIJK? GEEFT HET JOU OOK EXTRA 
ZORGEN?
“Omdat mijn moeder nu minder kan dan vroeger en mijn 
vader een drukke baan heeft, komen er wel wat taken 
voor mij bij. Zo moet ik vaak helpen bij de boodschappen, 
moet ik de rolstoel duwen, kook ik soms en voer ik ook 
veel andere huishoudelijke taken uit. En natuurlijk maak 
ik me ook wel eens zorgen. Langs mijn school rijden vaak 
ambulances, en ondanks dat ik eigenlijk ook wel weet 
dat er waarschijnlijk niets aan de hand is, kijk ik dan toch 
elke keer even snel op mijn telefoon om te zien of alles 
in orde is.”

ZIJN JE KLASGENOTEN OP DE HOOGTE VAN JE 
THUISSITUATIE? ZIJN ER ANDEREN DIE IN DEZELFDE 
SITUATIE ZITTEN?
“Mijn klasgenoten weten het wel maar, ze begrijpen 
het niet helemaal. Maar dit vind ik eigenlijk niet zo heel 
erg. Ik vind het vooral belangrijk dat ze er weet van heb-
ben, zodat ze niet raar opkijken als er opeens iets zou  
gebeuren. Ik ben denk ik wel de enige in de klas die  
in zo’n situatie zit. Verder ken ik ook niet echt leeftijds- 
genoten die zoiets meemaken.”
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VIND JE HET WEL EENS MOEILIJK DAT JE ER EIGENLIJK 
NIET ECHT MET IEMAND OVER KUNT PRATEN?
“Ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Ik ben meer een doener dan een 
prater, dus ik mis dat niet zo. Waarschijnlijk heb ik het gewoon niet 
echt nodig om er veel met mensen over te praten. Ik heb bijvoor-
beeld ook niet echt de behoefte om er met een professional over  
te praten. Het helpen zelf is voor mij genoeg.”

BEPERKT DE ZORG VOOR JE MOEDER JOU WEL EENS?
“Het is soms wel beperkend; omdat mijn vader een 
drukke baan heeft moet ik soms wel eens iets 
missen. We hebben wel elke dinsdag een 
schoonmaakster die komt helpen maar die 
kan natuurlijk lang niet alles doen, dus er 
komt toch wel veel op mijn schouders te-
recht. Ik zou soms wel eens iets meer tijd 
willen hebben om te kunnen sporten. 
Maar ik ervaar het niet als zwaar. Ik be-
sef me heel goed dat het soms gewoon 
niet anders kan. Ik doe al die dingen ge-
woon en denk er verder niet zo over na.”

WAT ZOU JE LEEFTIJDSGENOTEN DIE  
IN DEZELFDE SITUATIE ZITTEN ALS TIP 
WILLEN MEEGEVEN?
“Probeer er gewoon voor diegene te zijn. En 
zorg op je eigen manier, neem ook je eigen 
vrijheid en blijf positief.”

HEB JE NOG LEUKE DINGEN  
IN HET VERSCHIET?
“Ik ga met mijn vader en moeder op va-
kantie, naar onze stacaravan. Dit lukt 
mijn moeder gelukkig nog prima. We kun-
nen natuurlijk niet alle dingen doen die  
andere gezinnen op vakantie zouden doen, 
maar we kunnen ook een hoop wél. We 
kunnen bijvoorbeeld erg genieten van ge-
woon lekker in de zon voor de caravan zitten.  
En zo zijn er nog een heleboel andere leuke  
dingen.”

WAAR GAAN JULLIE NAAR TOE?
“We gaan naar de Eifel in Duitsland, het is zo’n drie 
uur rijden naar waar wij op de camping staan. We 
komen daar elk jaar en het is een kleine camping. 
Het is heel leuk daar weer alle bekende gezichten 
te zien. Ik denk dat het heel leuk gaat worden en ik 
verheug me er al weer erg op.”
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Van onder naar boven maken de letters in de dikgedrukte vakjes een woord. Stuur dit woord vóór 15 november  
naar info@mantelzorgcentraal.nl. Je kunt het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Postbus 269, 
2800 AG Gouda. Onder de inzenders wordt een culinair verrassingspakket verloot! De winnaar van de puzzel uit #3 van  
de Mantelzorger Centraal is Annette Doorn uit Zoetermeer.

PUZZELEN!

CHOCOLADETAART
De zomer is weer voorbij, we kunnen ons dus weer even lekker iets minder druk
maken om onze lijn. Daarom dit recept voor een overheerlijke chocoladetaart!

BEREIDING 
Verwarm de oven voor op 175°C. Smelt de boter met de 
chocolade au bain marie. Klop de eiwitten met de suiker 
schuimig. Voeg hierbij het boter-chocolademengsel en 
meng voorzichtig door elkaar. Schep de bloem erdoor. 
Giet het mengsel in de taartvorm en zet ca. 40 min. in de 
voorverwarmde oven. Haal de taart uit de oven.

Wanneer de taart bijna afgekoeld is, smelt je voor het 
glazuur de boter en de chocolade au bain marie. Voeg 
al roerend het poedersuiker toe. Bestrijk de taart met 
het glazuur.

Bron: www.njam.tv

(maal)
tijd voor

jezelf
Ingrediënten (6 pers.):
• 200g pure chocolade
• 200g melk chocolade
• 180g boter
• 180g suiker

• 6 eieren
• 75g bloem
• poedersuiker

Benodigdheden:
• taartvorm
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Deze is helaas net voorbij…

Het tegenovergestelde van ongemanierd

Stad met de grootste haven van Europa

Schildersgereedschap

Waardoor het komt…

Twee na grootste stad van Zuid-Holland

Koud, winderig, onaangenaam

Eerste koning van het koninkrijk der Nederlanden

Honderdste deel van een meter

Wordt ook wel de sleutelstad genoemd



HOE WERKT HET?
Een kleine, besloten groep heeft 
toegang tot de agenda. Familie, bu-
ren, vrijwilligers en vader of moeder 
zelf. Je nodigt zelf de mensen uit die 
je toegang tot de besloten groep wilt 
geven.
• Iedereen kan afspraken in de 

agenda zetten en mensen uit de 
groep hiervoor uitnodigen.

• Afspraken die in je eigen agenda 
passen accepteer je, de rest blijft 
open staan voor anderen binnen 
de groep.

• Met eenvoudige iconen kan ieder-
een zien of vader/moeder alleen 
of samen wil gaan en of dit gere-
geld is.

• Per dag kun je invullen wat er is 
gebeurd (hoe is het bij de fysio-
therapeut gegaan, heeft moeder 
andere medicijnen). Of wat vader 
of moeder graag zou willen doen.

DE VOORDELEN:
• Agenda: Je beheert samen 1 

agenda. Nooit meer eindeloos 
heen en weer whatsappen, mai-
len of bellen wie wat wanneer kan 
doen.

• Alle afspraken: In de agenda is 
ruimte voor noodzakelijke af-
spraken (doktersbezoek, opticien) 
én voor leuke dingen (wandelen,  
koffie drinken).

• Spreiding: je voorkomt dat je sa-
men met je broer of zus op de-
zelfde dag komt, terwijl je de aan-
dacht liever had willen spreiden.

• Dagelijks: Je blijft betrokken bij 
het dagelijkse leven van je ouders, 
ook als je aan de andere kant van 
het land woont.

• Leuke dingen: Ben je op bezoek 
bij je vader of moeder, dan hoef je 
het niet meer te hebben over re-
gelzaken, maar kun je over leuke 
dingen praten!

AAN DE SLAG!
Op www.miessagenda.nl kun je de 
app downloaden. Ook vind je daar 
meer informatie en staan er handi-
ge instructiefilmpjes online waarin 
uitgelegd wordt hoe de app exact 
werkt.

De MiessAgenda app
Organiseer de zorg en aandacht voor je ouders samen met 
familie, vrienden, buren en vrijwilligers vanuit één agenda. 
Omdat je niet op twee plaatsen tegelijk kunt zijn!

Superhandig en
goed te bedienen

MIESS.NL
De MiessAgenda App sluit aan bij 
www.miess.nl, de marktplaats voor 
mensen die een vrijwilliger zoeken 
en vrijwilligers die exact kunnen 
aangeven wat ze willen doen en 
wanneer ze tijd hebben. Miess = Met 
iemand Samen. Want samen met 
iemand kan je op een leuke manier 
langer thuis blijven wonen. Samen 
met iemand krijgt het leven meer 
glans. En samen met iemand kun je 
de zorg veel beter aan.

Je beheert samen 
1 agenda
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Dag van de Mantelzorg Gouda

De Dag van de Mantelzorg zal ge-
vierd worden op maandag 14 no-
vember 2016 met een hele mooie, 
bijzondere en grappige voorstelling: 
‘Over de Kopzorg’ van Theaterbu-
reau Klinker. Een voorstelling waar 
heerlijk om gelachen kan worden, 
waar je even voelt dat je er echt uit 
bent, maar waar je als mantelzor-

ger ook een kijkje neemt in de eigen 
keuken. De wethouder zal (onder 
voorbehoud) aanwezig zijn om alle 
mantelzorgers een hart onder de 
riem te steken. 

Het thema van dit jaar is ‘Mantelzorg 
doe je samen!’. Dus mantelzorgers: 
kom allen en geniet samen van een 

Toelage
huishoudelijke hulp
Via deze regeling kun je als mantelzorger (extra) 
huishoudelijke hulp inkopen. Je betaalt hiervoor 
€ 5,00 per uur aan de aanbieder.

Je kunt kiezen voor Vierstroom hulp thuis 
of Agathos thuiszorg. De gemeente be-
taalt de resterende kosten. Het is wel van 
belang dat je als mantelzorger bent  
ingeschreven. Dit kun je doen via de website  
www.mantelzorgcentraal.nl. Daar vind je ook 
meer informatie over deze regeling.

WIST JE DAT JE ALTIJD MET AL  
JE VRAGEN TERECHT KAN BIJ  
HET SOCIAAL TEAM GOUDA?
Je kan zonder afspraak binnenlopen voor vragen en  
ondersteuning.

OPENINGSTIJDEN VAN ALLE SOCIAAL TEAMS
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

LOCATIES VAN DE SOCIAAL TEAMS
• Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 6
• Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79
• Gezondheidscentrum Korte Akkeren, 
 Constantijn Huygensstraat 121a

Bellen kan natuurlijk ook: T. 088 90 04 321.
Voor meer informatie kijk op: www.sociaalteamgouda.nl

De inzet en betrokkenheid van mantelzorgers wordt zeer 
gewaardeerd in onze gemeente. Tijdens de Dag van de Mantelzorg 
zullen alle mantelzorgers even in het zonnetje gezet worden met 
een mooie voorstelling in de schouwburg in Gouda. 

mooie middag waarin je als mantel-
zorger centraal staat. 

AANMELDEN
Je kunt je inschrijven door een 
mail te sturen naar emailadres  
info@mantelzorgcentraal.nl.
Vermeld in de e-mail je naam, adres 
en telefoonnummer. Je kunt je ook 
telefonisch aanmelden via T. 088 02 
34 221.

We hopen je graag te verwelkomen 
op 14 november! 

PROGRAMMA 
MAANDAG 14 NOVEMBER 2016
13.30 uur: Ontvangst met koffie/ 
 thee in het theatercafé
14.00 uur: Voorstelling 
 ‘Over de Kopzorg’ 
 in de Schouwburg
15.00 uur: Borrel in het 
 theatercafé
16.30 uur: Einde
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MANTELZORGPAS
De mantelzorgpas is weer aangevuld met vele nieuwe aanbiedingen. 
Een greep uit het nieuwe aanbod: kortingen bij de Schouwburg in 
Gouda, Cat maakt mooi, Spa Gouda en Museum Gouda.

Meer informatie over de mantelzorgpas en het volledige aanbod kun je 
vinden op www.mantelzorgpas-gouda.nl.

Vragen? Neem dan contact op via T. 088 02 34 225. Bereikbaar op 
dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur. 

Vervangende zorg
of respijtzorg

PlusZorg is een (particuliere) thuiszorgorganisa-
tie uit Gouda met een specialisatie in pallatieve 
zorg, zorg rondom het levenseinde en dementie-
zorg. In 2014 heeft PlusZorg een nieuwe service 
gelanceerd, ANS van PlusZorg. 

Aanvullend 
op uw Naasten 
Service (ANS)

www.mantelzorgcentraal.nl

U wilt hem
toch ook?

ANS staat voor Aanvullend op uw Naasten Service en 
biedt ondersteuning in de thuissituatie, voor jong en oud, 
waar (nog) geen zorgvraag aanwezig of leidend is, maar 
wel behoefte is aan hulp bij de dagelijkse dingen. 

PlusZorg biedt je met de gezelschapsservice ANS van 
PlusZorg de mogelijkheid om tijdens de vakantieperio-
den even tijd voor jezelf te nemen. Je kunt jouw man-
telzorger ‘met welverdiende vakantie’ laten gaan zonder 
dat je zelf zonder zorg komt te zitten. ANS van PlusZorg 
is een medewerker die bij je langskomt en met jou een 
activiteit kan ondernemen of je kan ondersteunen bij bij-
voorbeeld de maaltijd. 

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun 
zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daar-
door kunnen zij de zorg beter volhouden. Mantelzor-
gers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun 
naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk 
om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Respijt-
zorg biedt die mogelijkheid. Een voorbeeld van respijt-
zorg is de “respijtvrijwilliger”. Deze komt bij de man-
telzorger thuis en neemt kort de taken even over. Wil 
je meer weten over respijtzorg en de respijtvrijwilliger, 
neem dan contact op met Lisa Hendriks via emailadres  
l.hendriks@paletwelzijn.nl .
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Het CJG Waddinxveen organiseert in het 
kader van de ‘Week van de Opvoeding’ een 
interactieve informatieavond voor ouders/
opvoeders met (aankomende) pubers met 
als onderwerp ‘Het is hier geen hotel!’.

Tijdens deze interactieve avond willen wij ouders 
en professionals (gratis) inspireren en informeren 
over het opvoeden en opgroeien van pubers. Ge-
kozen is voor de thema’s ‘genotmiddelen en social 
media’. Contact en ontmoeting staan centraal. 

Theatergroep DNL verzorgt een interactief thea-
ter, waarbij ouders op luchtige wijze een kijkje in 
de wereld van pubers krijgen. Verschillende or-
ganisaties, waaronder Palet Welzijn en 2BeCool, 
worden uitgenodigd op deze informatiebeurs waar 
ouders al hun vragen kunnen stellen. Voor, tussen 
en na de theatervoorstelling is er gelegenheid voor 
ouders om over de informatiemarkt te lopen.

Locatie:  Cultuurhuys de Kroon (o.v.b.)
 Gouweplein 1 te Waddinxveen
Datum:  Donderdag 6 oktober
Tijd:  19.30 uur tot 22.00 uur

‘Je hoeft het niet alleen te dragen…’ dat is de rode draad 
die door deze bijeenkomst loopt. Je wordt in een pre-
sentatie meegenomen over wat er vanuit Palet Welzijn  
mogelijk is en wat er vanuit de kerk aan ondersteuning 
verwacht mag worden. Ook zal er gelegenheid zijn om 
met elkaar in gesprek te gaan over wat het voor jou bete-
kent om die mantelzorger in de spits van je leven te zijn.

Gastspreker: Daniëlle Schipper (Coördinator Mantelzorg, 
Palet Welzijn), in samenwerking met pastoor Ella Feijen.

ENKELE QUOTES:

Thema avond:  
‘Mantelzorgers in de 
spits van hun leven!’

Activiteitenpalet

Leen een duofiets

Mantelzorgers in de spits van hun leven: volwassenen 
tussen de 30 en 50 jaar oud die extra zorg dragen voor 
hun partner, kind of ouders. Er kan bijvoorbeeld sprake 
zijn van een langdurige of terminale ziekte, of er is extra 
zorg nodig vanwege een handicap of een gedragsstoor-
nis. De extra zorg die door deze situaties ontstaat roept 
wellicht praktische vragen op, of een vraag om sociale 
steun, maar het stelt ook diepere vragen aan jezelf, over 
je diepste waarden die je deze zorg helpen dragen.

“Mantelzorger? Wat ik voor mijn kind, voor mijn 
partner, voor mijn ouders doe is heel gewoon.” 

 “Dit gezin heeft een rots in de branding 
 nodig met alles wat we meemaken. 
 Ik ben die rots in de branding, maar het zou fijn  
 zijn om af en toe even niet die rots te hoeven zijn.” 

“Als ik de liefde niet had, 
zou ik het niet kunnen volhouden.”

 “Troost komt uit de mond van lotgenoten.”

Locatie: Johannes de Doperkerk, 
 A.P. van Neslaan 50 te Boskoop
Datum: Woensdag 9 november
Tijd: Inloop: 19.30 uur, aanvang programma: 20.00 uur

Puberbeurs!

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet  aan acti-
viteiten, diensten en ondersteuning om op eigen 
kracht mee te doen in de samenleving. U staat 
hierbij niet alleen, maar in een netwerk van bu-
ren, familie of vrienden. Palet Welzijn biedt daar-
bij de juiste ondersteuning op maat. 

Wilt u meer informatie over Palet Welzijn? 
Dan kunt u contact met ons opnemen via  
T. 0800 935 945 6 (gratis) of een e-mail sturen 
naar info@paletwelzijn.nl.

Leen een duofiets via het dienstenpalet op  
T. 088 02 34 255, bereikbaar op werkdagen van 
10.30 tot 11.30 uur. 
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De ster van dit Parkinson stripboek 
is een avontuurlijke meid, Marja. Zij 
was zeven jaar oud toen ze door-
kreeg dat er iets met haar opa aan 
de hand was. Marja: “Ik was boos 
dat hij anders liep, zomaar in slaap 

kon vallen en het ergste vond ik dat hij anders naar mij 
keek. Ik weet dat hij ziek is en vaak naar het ziekenhuis 
moet maar ik wist niets over de ziekte van Parkinson 
en daar hebben de Medikidz striphelden in het boek mij 
enorm mee geholpen. Ik snap het nu allemaal veel be-
ter! Dit stripboek kan kinderen van mijn leeftijd helpen 
om deze ziekte beter te begrijpen.”

Bas Bloem; “ParkinsonNet heeft er hard aan meege-
werkt om dit stripboek te vertalen en nu te introdu-
ceren in Nederland. Deze strip is levendig, kleurrijk, 
aantrekkelijk en Parkinson wordt beschreven in een 
taal die gemakkelijk te begrijpen is. Het kan een waar-
devolle bijdrage leveren om bij het grote publiek meer 
begrip te vragen voor deze ziekte. Daarnaast hopen 
we de gesprekken binnen de familie over de ziekte van 
Parkinson te stimuleren, waardoor de kwaliteit van  
leven van de patiënt en het gezin verbetert.”

Het stripboek is gratis te bestellen. Kijk op de website 
van ParkinsonNet, www.parkinsonnet.nl.

Dag van de Mantelzorg Waddinxveen

school uit het oog verloren zijn. 
Hebben zij een totaal verschillend 
leven geleid of zijn er toch onver-
wacht opvallend veel overeen-
komsten? Er ontwikkelt zich een 
boeiend gesprek vol met levens-
ervaringen: over wat er in al die 
jaren gebeurt is en over vroegere 
dromen die niet uitgekomen zijn. 
Het is een voorstelling waar des-
ondanks toch heerlijk om gelachen 
kan worden, een voorstelling die je 
even laat ontspannen maar die je 
ook inzichten geeft in je leven als 
mantelzorger. 

De voorstelling biedt (h)erkenning, 
zodat lotgenoten zich gesteund 
voelen. Wij hopen dat de voorstel-
ling ‘Over de Kopzorg’ de mantel-
zorger een oppepper geeft en dat 

Theatervoorstelling 
‘Over de Kopzorg’ 
is een voorstelling 
over en voor man-
telzorgers. Met deze 
voorstelling hopen we 
mantelzorgers een hart 
onder de riem te steken. 

Mantelzorgen is zwaar, 
maar het heeft zo weinig zin om 
bij de pakken neer te gaan zitten. 
Deze voorstelling laat zien dat, uit 
welk milieu je ook komt of welke 
nationaliteit je ook hebt, je leven 
bepaald kan worden door de zorg 
voor je medemens. 

Twee vrouwen uit een totaal ver-
schillend milieu komen elkaar op 
latere leeftijd onverwacht weer 
tegen nadat ze elkaar na de lagere 

Boekentip

Op zaterdag 12 november wordt de Dag van de Mantelzorg 
gevierd. Dit jaar komt Theaterbureau Klinker voor je op-
treden met de voorstelling ‘Over de Kopzorg’. Mantelzor-
gers zorgen vaak in de schaduw, maar laten we nou juist 
eens licht werpen op de mantelzorgers. 

het een aanzet is om met andere 
mantelzorgers en hulpverleners in 
gesprek te gaan. 

Gemeente Waddinxveen waar-
deert haar mantelzorgers door de 
uitreiking van een winkeliersbon 
op de Dag van de mantelzorg.

Kun je deze middag niet aanwezig 
zijn? Dan zorgen wij dat de winke-
liersbon binnen 2 weken thuisbe-
zorgd wordt.

Nog niet ingeschreven? Inschrijven 
kan via www.mantelzorgcentraal.nl 
of via T. 088 0234226. De inschrij-
ving moet uiterlijk 25 oktober bij 
ons binnen zijn om voor de waar-
dering van 2016 in aanmerking te 
komen. 

Locatie: Cultuurhuys de Kroon, 
 Gouweplein 1 
 te Waddinxveen
Datum:  Zaterdag 12 november
Tijd:  14.00 uur
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

De BuddyBike is een licht bestuurbare duofiets op drie 
wielen waar jongeren en ouderen die niet zelfstandig 
kunnen fietsen, eenzaam zijn of weinig buiten komen, 
samen met een Biker (je medefietser) een toertochtje 
kunnen maken. De fiets is ontworpen om naast elkaar te 
zitten zodat je gemakkelijk met elkaar kunt praten.

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN
De fiets heeft trapondersteuning, kan door 1 of 2 per-
sonen worden aangedreven en heeft 8 versnellingen. 
De fiets is van alle gemakken voorzien: de draaibare 
stoelen hebben een hoog zitcomfort, beschikken over 
armleuningen, hebben een instelbare zitdiepte en be-
vatten een heupgordel voor de veiligheid. Boodschappen 
kunnen worden opgeborgen in het aanwezige baggage-
mandje. Verder is het stuur naar wens instelbaar. Uiter-
aard krijgt iedereen die voor het eerst de fiets bestuurt 
een korte instructie.

De
BuddyBike

De BuddyBike is een initiatief van Rotary Club Bodegra-
ven en is ondergebracht in een zelfstandige stichting. De 
stichting BuddyBike Bodegraven is op 14 april 2016 op-
gericht en bestaat geheel uit vrijwilligers. Dankzij onze 
maatschappelijk betrokken partners kan de BuddyBike 
in gebruik worden genomen.

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Wil je graag een keer fietsen met de BuddyBike of heb 
je andere vragen? Neem dan contact op met het team  
BuddyBike: www.buddybike.nl of T. 06 20 15 68 76.

INSTRUCTIEOCHTEND
Op 12 november van 10.00 tot 11.30 uur is er een instruc-
tieochtend en oefenfietsen met koffie bij het Evertshuis 
op de Julianastraat 4 in Bodegraven. 

Gezellig door het groene hart 
toeren, een leuke fietstocht 
door onze prachtige omgeving 
maken of gewoon boodschap-
pen doen en onderweg een 
kopje koffie drinken. Het kan 
allemaal met de BuddyBike! 

Via deze regeling kun je als mantel-
zorger (extra) huishoudelijke hulp 
inkopen. Je betaalt hiervoor 5 euro 
per uur aan de aanbieder en de ge-
meente betaalt de resterende kos-
ten. Het is wel van belang dat je als 
mantelzorger bent ingeschreven. 

Toelage huishoudelijke hulp
Inschrijven kan via: www.sam- 
bundeling.nl/aanbod/mantelzorg, 
www.mantelzorgcentraal.nl of Ba-
lie SAM, Rijngaarde 1 Bodegraven 
T. 0172 61 45 00 tussen 9.00 en 13.00 
uur.
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MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR SAM:
SAM is een sterke, brede, lokale welzijns- 
organisatie, gedragen door vrijwilligers en  
professionals. Kijk voor meer informatie op 
www.sam-bundeling.nl.

LeeftSamen is het online platform met prikbord voor 
vraag en aanbod van spullen, klussen, praktische hulp 
en burenhulp. Ook biedt de site een agenda met activi-
teiten en een actueel aanbod van organisaties. 

Het Huis van Alles vindt je in alle dorpskernen van de ge-
meente Bodegraven-Reeuwijk. Het is een locatie waar 
iedereen welkom is en waar inwoners - jong en oud - 
vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Je kunt 
er deelnemen aan verschillende activiteiten of zomaar 
langsgaan voor een praatje. Je kunt hier ook terecht 
voor allerlei informatie, voor advies of ondersteuning. Of 
misschien wil je vrijwilligerswerk doen. Het Huis van Al-
les is een plek ván iedereen en vóór iedereen. Kijk voor 
meer informatie op www.huisvanalles.nl.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 
24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch 
ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening 
heeft. Veel jongeren zorgen voor een ander. Surf naar 
www.2becool.nl voor meer informatie. Ook organise-
ren wij de activiteit ‘Chill Space’ waar je elkaar kunt 
ontmoeten en samen leuke dingen kunt doen. 

Wil je eens met iemand praten of zoek je hulp?  
Surf naar www.kwadraad.nl/voor-jongeren of mail 
Ramona van Burik; r.vanburik@sam-bundeling.nl.

CHILL SPACE: ACTIVITEIT VOOR JONGE MANTELZORGERS
Ben jij tussen de 10 en 16 jaar? Zorg jij voor een ander?  
Dan is dit iets voor jou! Chillen, samen eten, leuke activiteiten 
ondernemen en vrienden met hetzelfde verhaal ontmoeten. 
Op donderdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur.

Locatie: Huis van Alles, Vromade 1 te Bodegraven
Datum: Donderdag 24 november 2016, 26 januari 2017, 
 30 maart 2017 en 25 mei 2017
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

5 TIPS VOOR JONGE MANTELZORGERS 
Tip 1.  Praat met iemand op school,  
 de huisarts of iemand  
 anders die je vertrouwt.
Tip 2.  Accepteer hulp.
Tip 3.  Zoek informatie over  
 de ziekte of handicap.
Tip 4.  Zorg goed voor jezelf.
Tip 5.  Ontmoet ander jonge  
 mantelzorgers.

VOOR JONGE MANTELZORGERS
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Dag van de Mantelzorg Zoetermeer

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Met het thema ‘Laat je zien’ is het afgelopen jaar 
het belang onderstreept van het kenbaar maken 
van de mantelzorger. Zo kunnen zij de steun krij-
gen die ze verdienen. Op 19 november brengen we 
de mantelzorgers uit Zoetermeer op de Dag van 
de Mantelzorg weer op een feestelijke manier bij 
elkaar.

Onder het thema ‘Mantelzorg doe je samen!’ ben je uit-
genodigd om tijdens een heerlijke high tea in het koets-
huis van de Sniep te genieten van een optreden van de 
Pauwergirls, drie vrouwen die muziek verzorgen met 
een knipoog en een snufje theater. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Op www.pauwergirls.nl 
wordt een klein tipje van de sluier opgelicht. Met de Dag 
van de Mantelzorg spreekt de gemeente Zoetermeer 

haar waardering en erkenning uit voor het waardevolle 
werk dat de mantelzorgers verrichten. Wethouder Isa-
belle Vugs-Vink en beleidsmedewerker Hans Wesdijk 
zullen aanwezig zijn. 

Locatie: Restaurant & hotel de Sniep, 
 Broekwegschouw 211 te Zoetermeer
Datum: Zaterdag 19 november
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

INSCHRIJVEN
Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen aan 
waardering@zosamen.nl. Vermeld in de e-mail je naam, 
adres en telefoonnummer. Je kunt je ook telefonisch 
aanmelden via T. 0800 02 00 401 of tijdens het inloop-
spreekuur in de bibliotheek op maandag tussen 15.00 en 
16.00 uur. 

Is er bij jou thuis iemand al lange tijd ziek,  
gehandicapt, verslaafd of in de war? Bijvoorbeeld:
• Je zus heeft een spierziekte…
• Je vader is verslaafd aan alcohol…
• Je broer heeft kanker…
• Je moeder is vaak somber…
• Je broertje kan nooit rustig zitten… 
 dan ben jij een jonge mantelzorger!

Je bent niet de enige jonge mantelzorger. Als je 100 
kinderen op een rijtje zet is er bij ongeveer 25 kin-
deren thuis iemand ziek, gehandicapt, verslaafd of in 
de war. Dit kan een vader, moeder, broer of zus zijn, 

maar soms ook een opa of oma. Maak jij ook zoiets 
mee? Dan ben je bij www.2becool.nl aan het juiste 
adres! Kijk maar eens rond op onze site of Facebook 
pagina: www.facebook.com/2becool.nl.

In Zoetermeer organiseert 2BeCool een aantal leuke 
workshops voor jonge mantelzorgers. Ben je tussen 
de 12 en 18 jaar en woon je in Zoetermeer? Schuilt 
er in jou een graffiti kunstenaar, heb je altijd al een 
wurgslang of vogelspin willen vasthouden of wil je 
met woorden en geluiden de beste rap bedenken? 
Geef je dan snel op via info@2becool.nl! Deelname is 
gratis. 

Jonge mantelzorgers
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De Dementia-App 
nu gratis in Zoetermeer! 

Parkeervergunning voor mantelzorgers 

Reminder:
mantelzorg-
waardering 2016 

De Dementia-App helpt je te zorgen voor je naaste. Ook op afstand. 
Met de Dementia-App houd jij contact met je naaste, beheer je de 
agenda en kun je een logboek bijhouden. 

Zo blijf je op een prettige manier in contact met degene voor wie je zorgt, 
maar ook met andere mantelzorgers, familieleden, vrienden en zorgprofes-
sionals. Voor meer informatie zie www.dementia-app.nl.

Normaal kost de Dementia-App 10 euro per jaar per gebruiker, maar vanaf 1 
oktober biedt de gemeente Zoetermeer geïnteresseerde mantelzorgers als 
proef een jaar lang gratis toegang tot de app voor 2 gebruikers. Dus voor 
jou én voor degene waarvoor je zorgt! Kijk hiervoor op www.zosamen.nl. 
Of neem contact op met een Coördinator Mantelzorg in jouw wijk via de  
contactgegevens voorin dit magazine. 

Mantelzorgers kun-
nen sinds augus-
tus een parkeer-

vergunning aanvragen wanneer ze 
voor iemand in Zoetermeer zorgen 
die in een betaalde of blauwe par-
keerzone woont. Het gaat in eerste 
instantie om een proef van een jaar. 
Daarna evalueert de gemeente de 
eerste resultaten. De parkeerver-

Heb je de mantelzorgwaarde-
ring nog niet aangevraagd? Doe 
dit dan vóór 21 november! 

De mantelzorgwaardering be-
staat uit een éénmalige financiële 
waardering van € 200 en een fees-
telijke Dag van de Mantelzorg op  
19 november 2016. Mantelzorgers 
kunnen de waardering, maar ook 
de dienstenvouchers en de par-
keervergunning aanvragen via de  
website van ZoSamen: 
www.zosamen.nl/mantelzorgers. 

ZoSamen is er voor mantel-
zorger en (zorg)vrijwilligers en 
voor iedereen die hulp geeft, 
aanbiedt of vraagt.  ZoSamen 
bereik je via info@zosamen.nl 
of T. 0800 02 00 401.

Ook jonge mantelzorgers verdie-
nen waardering voor hun bijdrage 
in de zorg voor een zieke ouder, 
broer of zus. Het is namelijk ook be-
langrijk dat er af en toe iemand aan 
hen vraagt hoe het ermee gaat. Via 
www.2becool.nl kan iedereen die 
een jonge mantelzorger (8-18 jaar) 
uit Zoetermeer kent die persoon op-
geven. Laat jouw waardering blijken! 

Mantelzorgwaardering, ook voor 
jonge mantelzorgers in Zoetermeer!

Natuurlijk mag je zelf ook de waar-
dering aanvragen. De waardering 
bestaat uit een bioscoopbezoek voor 
twee!

gunning moet extra ondersteuning 
bieden. De kosten bedragen 15,65 
euro en de vergunning geldt alleen 
voor de directe woonomgeving van 
de zorgvrager. De proef geldt voor 
alle betaald parkeren en blauwe 
zone gebieden in Zoetermeer.

Om in aanmerking te komen voor de 
parkeervergunning, moet je gere-

P gistreerd zijn als mantelzorger bij 
ZoSamen. De vergunning is aan te 
vragen via www.zosamen.nl/man-
telzorgers/parkeer vergunning-
voor-mantelzorgers.
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ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

MANTELZORGCAFÉ
Loop gerust even binnen voor een kopje koffie of 
thee. Het mantelzorgcafé is er voor bedoeld om 
er even tussen uit te zijn, te ontspannen en om 
andere mantelzorgers te ontmoeten. Je kunt je 
verhaal delen, maar ook vragen stellen. Zo kun je 
leren van elkaars ervaringen of gewoon over hele 
andere onderwerpen praten met elkaar. Er is altijd 
iemand van het Sociaal Team Gouda aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden. 
Locatie: De Chocoladefabriek, 
 Klein Amerika 20 te Gouda
Datum: Maandag 10 oktober en 12 december
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur

GESPREKSGROEP LEVENSVRAGEN
Levensvragen zijn vragen die uit het leven opwel-
len, vragen die de kern raken. Ze horen bij het leven 
en er is lang niet altijd een antwoord op te geven. 
Toch kan het prettig zijn om hierover met anderen 
in gesprek te gaan en om levenservaring en le-
venswijsheid te delen. Voor mensen van 65 jaar of 
ouder, die behoefte hebben aan verdieping. Meer 
informatie en aanmelden bij Mirjam van Esschoten:  
T. 0182 52 59 25 of info@swanenburghshofje.nl.
Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300 te Gouda
Datum: 8 bijeenkomsten, start donderdag 6 oktober 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur 

VOORLICHTINGSAVOND: 
MANTELZORG EN PSYCHIATRIE
Iemand in de familie heeft een psychiatrische 
stoornis, hoe beïnvloedt dat jou? Welke obstakels 
kom je als familielid tegen? Wat kan je doen? Hoe 
zorg je ook goed voor jezelf? Deze avond hoor je 
een persoonlijk verhaal van een ervaringsdes-
kundige en wat professionals kunnen bieden aan 
ondersteuning aan mantelzorgers. Aanmelden is 
niet nodig. Meer informatie via preventie.gouda@
rivierduinen.nl of T. 0182 56 36 00.
Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300 te Gouda
Datum: Dinsdag 25 oktober
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

DAG VAN DE MANTELZORG GOUDA
De Dag van de Mantelzorg wordt gevierd met de 
voorstelling ‘Over de Kopzorg’ van Theaterbureau 
Klinker.
Locatie: De Goudse Schouwburg te Gouda
Datum: 14 november 2016
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
 
CREATIEVE WORKSHOPS
Voor mantelzorgers en wijkbewoners: max. 10 
deelnemers. Kosten € 1,- en onkosten materiaal. 
Aanmelden bij de Rotonde: T. 0182 555100
11 oktober: Hanger met voedsel voor de vogels
8 november: Kadoverpakking
6 december: Zeepketting
10 januari: Placemat
 
Locatie: Huiskamer van De Rotonde, 
 Zuidhoef 138 te Gouda
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

THEMA AVOND: ‘MANTELZORGERS IN DE SPITS 
VAN HUN LEVEN!’
Een thema avond voor mantelzorgers in de spits 
van hun leven: volwassenen tussen de 30 en 50 
jaar oud die extra zorg dragen voor hun partner, 
kind of ouders. Gastspreker: Daniëlle Schipper 
(Coördinator Mantelzorg Palet Welzijn), in samen-
werking met pastoor Ella Feijen.
Locatie: Johannes de Doperkerk, 
 A.P. van Neslaan 50 te Boskoop
Datum:  Woensdag 9 november
Tijd: Inloop: 19.30 uur
 Aanvang programma: 20.00 uur

PUBERBEURS!
Het CJG Waddinxveen organiseert in het kader 
van de ‘Week van de Opvoeding’ een interactieve 
informatieavond voor ouders/opvoeders met (aan-
komende) pubers met als onderwerp ‘Het is hier 
geen hotel!’
Locatie:  Cultuurhuys de Kroon (o.v.b), 
 Gouweplein te Waddinxveen
Datum:  Donderdag 6 oktober
Tijd:  19.30 tot 22.00 uur
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FAMILIEAVOND!
Een contactavond voor familieleden die te maken 
hebben met autisme in het gezin. Er zijn geen kos-
ten aan deze avonden verbonden. Een eigen bijdra-
ge voor de koffie en thee is welkom. 
Locatie:  Ontmoetingskerk aan de Groenvoorde 
 te Waddinxveen 
Datum: Dinsdag 4 oktober en 1 november
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur

DAG VAN DE MANTELZORG
Op zaterdag 12 november wordt de Dag van de 
Mantelzorg gevierd. Dit jaar komt Theaterbureau 
Klinker voor je optreden met de voorstelling ‘Over 
de Kopzorg’.
Locatie:  Cultuurhuys de Kroon, 
 Gouweplein 1 te Waddinxveen
Datum:  Zaterdag 12 november
Tijd: 14.00 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

MANTELZORGCONTACTMOMENTEN
De mantelzorgcontactmomenten zijn momenten 
van ontmoeting met andere mantelzorgers. Er 
worden verschillende bijeenkomsten georgani-
seerd met als doel ontspanning, bewustzijn of in-
formatie en advies. Voor de bijeenkomsten dient u 
zich op te geven, twee weken voordat de activiteit 
start. Balie SAM 9.00 tot 13.00 uur T. 0172 61 45 00 
of info@sam-bundeling.nl.

ZINGEN NAAR HARTENLUST
Zingen is een heerlijk ontspannen bezigheid. Adem-
controle, de juiste toonhoogte, een goede koorklank, 
dit alles maakt dat de muziek die je met elkaar maakt 
geweldig zal klinken. Alle mantelzorgers zijn van 
harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten en 
een heerlijk avondje te zingen onder leiding van di-
rigent Hans Pors, samen met het koor Deo Favente. 
Na een paar inzingoefeningen zingen we psalmen en 
bekende kerstliederen. Hans Pors zal de nodige uit-
leg en achtergrondinformatie geven. 
Locatie: Bethelkerk, 
 Dronensingel 2 te Bodegraven
Datum: Woensdag 5 oktober
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

DAG VAN DE MANTELZORG 2016:
‘MANTELZORG DOE JE SAMEN!’
Op deze dag geven we extra aandacht en waar-
dering aan iedereen die zorgt voor een naaste. 

MIDDAGPROGRAMMA: 
HIGH TEA EN MUZIKALE REIS MET ORANJE 
MAN
Tijdens de high tea neemt de ‘Oranje man’ ons 
mee op een muzikale reis door de tijd. Een 
feest van herkenning met Hollandse liedjes 
van toen... en nu! 
Locatie: Het Kookstation, 
 Stationsplein 1 te Bodegraven
Datum: Donderdag 10 november
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur

AVONDPROGRAMMA: ROBOT & FRANK 
De film Robot & Frank is een humoristisch 
sciencefiction drama over een man met begin-
nende alzheimer en de robot die zijn steun en 
toeverlaat wordt in zijn warrig bestaan. Na af-
loop is er de mogelijkheid om met een drankje 
na te praten. 
Locatie: Nova Bioscoop, 
 Prins Hendrikstraat 31 te Bodegraven
Datum: Donderdag 10 november
Tijd:  Zaal open: 19.30 uur
 Start film: 20.00 uur

LEZING ‘KRACHT EN KWETSBAARHEID 
IN DE MANTELZORG’
Jeannette Donken-den Boer neemt ons mee 
in de kracht en kwetsbaarheid in de mantel-
zorg. Na de pauze is er ruimte voor vragen en 
bekijken we vier portretten van mantelzorgers. 
Daarna gaan we in groepjes uit elkaar om ons 
door middel van wat vragen verder in het on-
derwerp te verdiepen. We sluiten de avond ge-
zamenlijk af met een mooi gedicht. Inhoud van 
de lezing: wat is mantelzorg? Waar lopen man-
telzorgers tegenaan? Hoe zorg je voor even-
wicht in het zorgen voor jezelf en de ander? 
Tips voor de mantelzorgers en hun omgeving.
Locatie: Rustpunt, Kerkstraat 16 te Bodegra-
ven
Datum: Maandag 14 november 
Tijd: Inloop: 19.00 uur
 Aanvang: 19.30 uur

17een uitgave van mantelzorgcentraal



WIJKBIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS: 
‘BLIJF IN BALANS’ 

WIJK BUYTENWEGH-DE LEYENS
Locatie: Woonzorgcentrum Gondelkade 
 Kleine zaal B, Gondelkade 33 
 te Zoetermeer 
Datum: Dinsdag 8 november
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

WIJK NOORDHOVE-SEGHWAERT
Locatie: Recreatiezaal Petuniatuin, 
 Petuniatuin 7a te Zoetermeer
Datum: Maandag 10 oktober en 12 december
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur 

WIJK OOSTERHEEM
Locatie: Recreatiezaal Oosterheemplein, 
 Oosterheemplein 156 te Zoetermeer
Datum: Dinsdag 8 november
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Aanwezige coördinator: Wícorel Koning 
T. 088 02 34 223 of w.koning@paletwelzijn.nl

WIJK ROKKEVEEN
Locatie: Ontmoetingscentrum, 
 Susannegang 40 te Zoetermeer
Datum: Dinsdag 11 oktober en 13 december
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur 

WIJK DORP, DRIEMANSPOLDER, 
PALENSTEIN EN STADSHART
Locatie: Gezondheidscentrum Driemanspolder, 
 Bijdorplaan 401-413
Datum: Maandag 14 november
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur

WIJK MEERZICHT
Locatie: Bibliotheek Woon-Zorgcentrum 
 Albrandswaard 1 te Zoetermeer
Datum: Dinsdag 11 oktober en 13 december
Datum: 14.00 tot 16.00 uur

Aanwezige coördinator: Ank Stout 
T. 088 02 34 224 of a.stout@paletwelzijn.nl

ACTIVITEIT CHILL SPACE: 10 - 16 JAAR 
Zorg jij voor een ander? Dan is dit iets voor jou! 
Tijdens de Chill Space kun je leuke activiteiten 
ondernemen en vrienden met hetzelfde verhaal 
ontmoeten.
Locatie: Huis van Alles te Bodegraven 
Datum: Donderdag 24 november
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur

KERSTACTIVITEIT
De bijeenkomst staat deze middag geheel in het 
teken van de komende kerstdagen. Onder leiding 
van Frutsel9 (www.frutsel9.nl) gaan de aanwezi-
gen een leuke verrassing maken. In kerstsfeer kan 
men, onder het genot van een kop koffie of thee, 
gezellig met elkaar praten. 
Locatie: Rode Kruis gebouw
Datum: Maandag 12 december
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

Regelmatig worden er mantelzorgcafés geor-
ganiseerd. Dit zijn informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers. Deelname is gratis, tenzij 
anders vermeld. Wil je meer informatie? Dan 
kun je contact opnemen met de Coördinator 
Mantelzorg. 

THEMA EN DATA KOMENDE BIJEENKOMSTEN:
‘FINANCIËN EN REGELINGEN’
(aanmelden noodzakelijk)

MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
Locatie:  Lunchcafé De Zoetelaar, 
 Dorpsstraat 99 te Zoetermeer
Datum: Dinsdag 15 november
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur 
 in zaal De Eerste Kamer

MANTELZORGCAFÉ IN DE AVOND
Locatie: Recreatieruimte Bijdorp, 
 Bijdorplaan 471-477 te Zoetermeer 
Datum: Maandag 28 november
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur in zaal 4
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2BECOOL: JONGE MANTELZORGER MIDDAGEN
Workshops voor jongeren van 12 tot 18 jaar die 
elkaar willen ontmoeten en samen creatieve 
dingen willen doen omdat zij thuis opgroeien 
met intensieve zorg voor een familielid of 
vriend/vriendin. Deelname is gratis. 

THEMA EN DATA BIJEENKOMSTEN:

WORKSHOP GRAFFITI
Een graffitiworkshop is creatief, origineel en 
helemaal van deze tijd. Zelf ervaren hoe het 
voelt om met spuitbussen zo’n kleurrijk graf-
fiti kunstwerk te maken? Meld je aan!
Locatie:  Jongerenproductiehuis SKILLS 16, 
 Kerkenbos 16 te Zoetermeer
Datum: Zaterdag 8 oktober

WORKSHOP REPTIELEN
Reptielen laten veel mensen huiveren. Toch 
kan je warm worden van deze koudbloedige 
dieren. Tijdens deze workshop leer je niet 
alleen alles over de reptielen, maar kun je er 
zelf ook een aantal vasthouden.
Locatie: Jongerenproductiehuis SKILLS 11, 
 Zanzibarplein 11 te Zoetermeer
Datum: Zaterdag 5 november

WORKSHOP STAPELGEK MET TAAL, 
KLANK EN BEELD
Aan de slag met woorden en ritmes... 
Wie maakt de beste rap? 
Locatie: Jongerenproductiehuis SKILLS 16, 
 Kerkenbos 16 te Zoetermeer
Datum: Zaterdag 3 december

PROGRAMMA VOOR ALLE WORKSHOPS
14.00 - 14.30 uur: Inloop
14.30 - 15.15 uur: Intro
15.15 - 16.45 uur: Workshop
16.45 - 17.00 uur: Afsluiting 

Meer informatie bij: Wícorel Koning 
T. 088 02 34 223 of w.koning@paletwelzijn.nl
Aanmelden via: info@2becool.nl 

Kijk ook op onze facebook pagina:
www.facebook.com/2becool.nl

DAG VAN DE MANTELZORG:
‘MANTELZORG DOE JE SAMEN!’
Locatie: Restaurant & hotel de Sniep, 
 Broekwegschouw 211 te Zoetermeer
Datum: Zaterdag 19 november
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Info: Muzikaal programma met high tea
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