
Staan deze verwenacti viteiten al op jouw agenda?
Even er tussenuit als mantelzorger is lasti g. Want om degene voor wie je zorgt over te laten aan iemand anders is een hele stap. 
Respijtzorg is niet zomaar geregeld. Daarom organiseren we vanuit het Steunpunt Mantelzorg korte ontspannende acti viteiten met 
een hoog verwenkarakter. Voor jou en als je wilt met degene voor wie je zorgt. Het kan, maar het hoeft  niet!

Nieuwe locati es voor ‘Met elkaar’
Samen met degene voor wie je zorgt een dagje verwend worden met koffi  e, lekkers en aandacht? Kom een keertje naar ‘Met  Elkaar’. 
Vanaf oktober starten we op 2 nieuwe locati es: in de kanti ne bij tennisvereniging VLTC en De Korrel. Tijdens deze dag doen we alleen 
waar je zin in hebt, niks moet. 

> LEES MEER OP PAGINA 3
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OMDAT JE HET VERDIENT!

Natuurlijk neem je de mantelzorgtaken graag op je. En zet je jezelf daarbij regelmati g opzij. Daarom is de mantelzorgwaardering een 
cadeautje helemaal voor jezelf. Marijke, die haar broer Ron ondersteunt, vertelt: “Ik had met mezelf afgesproken dat ik de cadeau-
bonnen ook écht aan mezelf zou besteden. Ik heb mijn kinderen naar oma gebracht en ben gaan shoppen. Een leuk jasje en heerlijke 
parfum gevonden. Dingen die ik anders niet zomaar koop en waar ik heel blij van word.”

> LEES ALLES OVER DE MANTELZORGWAARDERING 2019 OP PAGINA 2

Praten helpt
Niemand laat graag het achterste van 
zijn tong zien. “Het heeft  geen zin om 
er over te praten, het is gewoon zo”. 
Dit horen we vaak op het Steunpunt 
Mantelzorg. Maar dan blijf je met 
jouw gevoelens zitt en.

Hoe fi jn is het om je mantelzorg-
zorgen te kunnen delen met iemand? 
“Het is echt fi jn, het lucht op”, 
horen we vaak na afl oop. Omdat je 
kunt ontladen, kunt sparren. Je zet 
alles eens op een rijtje en dat geeft  
nieuwe inzichten die jouw taken als 
 mantelzorger makkelijker maken.

Probeer het eens!

>  KIJK VOOR ALLE MOGELIJK -  
 HEDEN OP PAGINA 3

Heb je in 2018 de 

mantelzorgwaardering 

gehad? 

Ben je nog steeds 

mantelzorger?

Dan krijg je in 2019 dezelfde 
cadeaubonnen als in 2018. 
Wil je toch graag andere bonnen? 

Laat dit ons dan weten vóór 
15 november 2019.

Heb je in 2018 de 

mantelzorgwaardering 

gehad? 

Ben je nog steeds 

mantelzorger?

Dan krijg je in 2019 dezelfde Dan krijg je in 2019 dezelfde 
cadeaubonnen als in 2018. cadeaubonnen als in 2018. 
Wil je toch graag andere bonnen? Wil je toch graag andere bonnen? 

Laat dit ons dan weten vóór Laat dit ons dan weten vóór 
15 november 2019.

Samen ontspannen op het terras bij De Korrel

Marijke met haar zoontje en broer Ron

Zorg je voor een naaste? 
Dan is deze informatie 
voor jou bedoeld!
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Kerstsamenzijn
Zo vlak voor het einde van het jaar 
 nodigen we de mantelzorgers nog één 
keer uit voor een ontspannen.

Gezellig samen koffi  e- of theedrinken 
met kerstbrood om in kerststemming te 
komen. Op deze ochtend hebben we nog 
passende verassingen! En degene voor 
wie je zorgt neem je gewoon mee! 

Wanneer:  dinsdag 17 december van 11.00 tot 13.00 uur
Waar:  gebouw bij speeltuin Kabouterdorp, Broekweg 105 in Veldhoven

Cadeautje voor mantelzorgers: mantelzorgwaardering 2019 
Jij als mantelzorger verzet vaak veel werk. En dat verdient waardering! 
Daarom is er jaarlijks de Veldhovense mantelzorgwaardering: 

• voor zwaarbelaste mantelzorgers is er een pluswaardering t.w.v. € 125,-
• voor redelijk belaste mantelzorgers is er de standaardwaardering t.w.v. € 25,-
• voor jonge mantelzorgers is er een jongerenwaardering t.w.v. € 25,- 

(Voor jongeren tussen 8 en 21 jaar die thuis wonen met een chronisch zieke of   
 gehandicapte ouder,  broertje of zusje en regelmati g zorgtaken overnemen).
Je kunt kiezen uit cadeaubonnen van het Winkelgebied Kromstraat of van het Citycentrum. 
Als je geen keuze maakt dan ontvang je automati sch bonnen van het Citycentrum.

Ook voor mij?
Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg. 
Sta je al ingeschreven dan krijg je jouw waardering automati sch thuisgestuurd. 
De  mantelzorgwaardering 2019 wordt uiterlijk vóór 20 januari 2020 thuisbezorgd.

Hoe kan ik me aanmelden?
• Zorg jij voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
 hulpbehoevende partner, ouder, kind, 
 ander familielid, vriend of buur uit Veldhoven? 
• Doe je dit meer dan 6 uur per week  
 onbetaald?
• En langer dan 3 maanden?
• En ben je nog niet ingeschreven bij het   
 Steunpunt Mantelzorg?

Schrijf je dan in vóór 1 januari 2020
Inschrijven kan via het formulier op pagina 4 of 
op www.swove.nl 
Even binnen lopen of bellen kan natuurlijk ook.

Voor ieder de juiste mantelzorgwaardering!
Wanneer kom je in aanmerking voor een basiswaardering?
Je leven is aardig in balans ondanks de mantelzorg. Je bent betrokken en verricht 
 enkele vaste, afgebakende taken. Je bent niet dagelijks met je mantelzorgtaken bezig 
en ervaart de mogelijkheid om je eigen leven te leiden. Het lukt je meestal om je man-
telzorgtaken los te laten.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pluswaardering?
Je leven staat grotendeels in het teken van mantelzorg. Je bent erg betrokken en 
combineert veel taken. Je moet regelmati g ad hoc beschikbaar zijn en ervaart dat het 
moeilijk is je eigen leven te leiden. Het loslaten van je mantelzorgtaken lukt vaak niet.

Enkele voorbeelden van taken die passen bij een pluswaardering:
• Je geeft  persoonlijke verzorging zoals helpen bij wassen en aankleden;
• Je zorgt voor meerdere mensen (bijv. je dochter en je ouders);
• Je bent 24 uur per dag beschikbaar voor ad hoc situati es. Hierdoor komt je  
 eigen (sociale) leven onder spanning te staan;
• Je bent constant ongerust om iemand in je directe omgeving;
• Je helpt je partner op heel veel momenten door de dag heen, regelt alle    
 afspraken, zorgt voor het hele huishouden. Voor alle taken heb jij de  eind - 
 verantwoordelijkheid.
Heb je in 2018 de standaardwaardering ontvangen, maar passen je mantelzorgtaken 
meer zoals omschreven bij de pluswaardering? Of twijfel je hierover? Neem dan 
 contact op met het Steunpunt Mantelzorg.

Wanneer kom je in aanmerking voor de jongerenwaardering?
Ben je jonger dan 22 jaar en zorg je voor of heb je zorgen over iemand bij wie je in huis 
woont? Dan is de jongerenwaardering voor jou bedoeld!

Eindexpositi e 
 ‘De resultaten van De kunst van het ontspannen’
We sluiten 2019 af met een kleurrijke expositi e. Tijdens de workshops ‘De kunst van 
het ontspannen’ hebben mantelzorgers verschillende prachtstukken gemaakt. Neem 
een kijkje in hun beleving. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

Wanneer: donderdag 12 december van 14.00 tot 15.30 uur
Waar:  bij Atelier Soeff , Heike 11 Veldhoven

Dementheek 
Veldhoven 
Sinds 21 september heeft  Veldhoven een Dementheek. 

Het is een ontmoeti ngsplek voor iedereen die te maken 
heeft  met dementi e of interesse heeft  in het onderwerp.

Je bent welkom met vragen of om je ervaringen te delen. In de 
Dementheek vind je een actueel en gevarieerd aanbod aan informati e 

over dementi e. Ook kun je deel nemen aan acti viteiten zoals de Belevenis-tafel, een 
héle grote tablet.
(Zie ook pagina 4: Beleef de wonderen van de belevenis-tafel!)

Wanneer:  maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 10.30   
  tot  12.30 uur of donderdag van 18.30 tot 20.00 uur 
  Vrijwilligers van SWOVE staan klaar om met je in gesprek   
  te gaan.
Waar:  Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2 in Veldhoven

Mantelzorgsalon 
De Mantelzorgsalon is al jaren een ontspannende inloop voor mantelzorgers.

De Mantelzorgsalon is al jaren een ontspannende inloop voor mantelzorgers. Onder 
het genot van een kop koffi  e of thee gaan zij gezellig met elkaar in gesprek. Degene 
voor wie je zorgt is ook welkom. Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffi  e en thee 
zijn grati s. 

Wanneer:  dinsdag 3 december 2019 tussen 14.00 en 15.30 uur
Waar:  Grand Café Merefelt, Parklaan 2 in Veldhoven
Door:   Steunpunt Mantelzorg en Oktober

• Zorg jij voor een chronisch zieke, gehandicapte of 

 ander familielid, vriend of buur uit Veldhoven? 
Verandert je mantelzorgsituati e? Geef dit dan aan ons door. Ook een nieuw adres of mailadres hou-den we graag bij.

NIEUW Zo leuk zijn onze acti viteiten! 
Tijdens de lunch voor 
mantelzorgers van Veldhoven 
Proeft  zat iedereen heerlijk te 
smikkelen.



Uitje voor 2 personen: 
MET ELKAAR
Je wilt heel graag SAMEN iets leuks doen. Met je 
buurvrouw/man, je tennispartner, je vriend(in) of je 
partner. Maar de mogelijkheden raken op. Jullie we-
reld wordt steeds kleiner. Kom dan naar ‘Met Elkaar’!

Met Elkaar is een gezellige ochtend met lunch voor koppels/
stellen waarvan de één geregeld zorgtaken op zich neemt voor de ander. Na de 
 koffi  e/thee en wat lekkers, gaan we samen buurten of op zoek naar een leuke 
 ontspannende acti viteiten. Rond 12 uur gaan we lunchen en om 13 uur gaat 
iedereen weer ontspannen naar huis! Je geeft  je per keer op.  Zo is aan jou waar 
jullie op dat moment behoeft e aan  hebben.

Je kunt kiezen uit de volgende locati es:

Locati e:   Inn de Molenberg, Windmolen 17 in Veldhoven 
 (achter de Jumbo)

Wanneer:  Op 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 
Kosten:   € 10 per persoon

Locati e:  Kanti ne Tennisvereniging De Korrel, Smidsvuurke 3 
  in Veldhoven
Wanneer:   Op vrijdag 25 oktober, 22 november en 20 december
Kosten:  € 6 per persoon

Locati e:  Kanti ne Tennisvereniging VLTC, Korze 84 in Veldhoven 
Wanneer:   Op dinsdag 15 oktober, 5 november en 10 december
Kosten:  € 7,50 per persoon

Tijd op alle locati es: van 10.00 tot 13.00 uur 

Wil jij je aanmelden of heb je vragen? Bel, mail of kom langs bij Steunpunt Mantelzorg (meer informati e: www.swove.nl)

Overzicht met korte uitleg van de lokale respijtzorgacti viteiten

Weekendontspanning: 
ZEKER OP ZONDAG
Veel mantelzorgers vinden het best zwaar om élke zondag iets leuks te doen met 
degene voor wie men zorgt. Daarom gaan we starten met ‘Zeker op zondag’. Een 
moment van gezellig ontmoeten en ontspannen. Zeker op Zondag is ontzett end leuk 
voor mantelzorgers die zich pretti  g voelen in een groep en makkelijk contact maken 
met andere mensen. We drinken samen koffi  e of thee en sluiten af met een kopje 
soep en 2 lekkere broodjes.

Hoe werkt het?
Per toerbeurt nemen 2 mantelzorgers de rol van een gastvrouw/man op zich. Eén 
keer per 4 weken kom je aan de beurt. Dus door je één zondag in de maand in te 
zett en, heb je de andere zondagen vrij. Heerlijk toch?

Waar:   D’n Burgemister, Meiveld 3A in Veldhoven van 11.15 tot 13.00 uur
Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijg je thee/koffi  e, een kop soep en 2 broodjes 
  met een drankje

Culinair uitje: 
SAMEN ETEN, EVEN ALLES 
VERGETEN
Als mantelzorger kom je er niet alti jd meer aan toe om lek-
ker ontspannen uit eten te gaan. Het is te veel geregel, te complex 
of niet echt gezellig meer om samen te gaan. Speciaal voor deze mantelzorgers 
bieden we de mogelijkheid om samen uit eten te gaan bij Restaurant Route 66. 
Degene voor wie je zorgt is ook welkom. 

Er zijn spontane gastvrouwen/heren aanwezig die ervoor zorgt dat het een 
fi jne avond wordt. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Je geniet van een smaakvol 
en gevarieerd driegangenmenu met vlees en een kopje koffi  e of thee toe. Kosten 
€ 12,50 per persoon. De consumpti es zijn voor eigen rekening. Je betaalt aan het 
einde van de avond.

Wanneer:  donderdag 28 november
Waar: Restaurant Route 66, 
  Lange Kruisweg 66 in Velhoven

Creati eve acti viteit:
DE KUNST VAN HET 
ONTSPANNEN
Ben je creati ef maar kom je daar niet 
meer aan toe? Schrijf je dan in voor 4 
creati eve workshops bij het kleurrijke 
atelier Soeff ! In alle hecti ek die een 
mantelzorger thuis heeft , komt het er 
vaak niet meer van om je eigen creati eve 
kwaliteiten te ontdekken. Terwijl juist 
creati ef bezig zijn zo heerlijk  ontspant 
en energie geeft !

In een serie van 4 workshops o.l.v. Lian Verhoeven en Marieke van Wijnen van 
Atelier Soeff  ga je zelf aan de slag met een creati eve acti viteit. Je kunt o.a. kiezen 
uit mozaïeken, vilten, papier-maché, collage maken, kleien, schilderen. We eindigen 
elke workshop met een lekkere lunch.

Wanneer:  maandag 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december 
  van 10.00 tot 13.00 uur. We eindigen met een lunch.
Waar: Atelier Soeff , Heike 11, Veldhoven. 
Kosten: € 25,- voor 4 workshops inclusief koffi  e/thee, lunch en materiaal  
  (contant afrekenen ti jdens de eerste workshop)

Meer weten: www.ateliersoeff .nl

Kennismakingstraining:
ONTDEK COGNITIEVE FITNESS!
Bewegen en denken tegelijkerti jd, dat is 'cogniti eve fi tness’. Je beweegt op een originele 
manier en het is interacti ef. De trainer gaat je verrassen met uitdagende oefeningen 
om je brein aan het werk te zett en. Het klinkt ingewikkeld maar het is vooral leuk. Het 
is goed voor lichaam en geest: om gezond te blijven dan wel gezonder te worden. Iets 
wat een mantelzorger goed kan gebruiken. Het maakt niet uit of je een goede of slechte 
conditi e hebt, iedereen kan meedoen en ervan genieten. 
Uitproberen? Schrijf je in!

Wanneer:  dinsdag 29 oktober van 13.30 tot 15.00 uur of 
  donderdag 31 oktober van 20.00 tot 21.30 uur 
Door:  Désiré van Gerwen van Bewegen op Maat
Waar:   Steunpunt Mantelzorg
Meer weten:  cogniti evefi tness.nl

Als mantelzorger kom je er niet alti jd meer aan toe om lek-

Even een uitje zonder gedoe, waar je samen naar toe kunt!

Dit enthousiaste team vrijwilligers staat voor de mantelzorgers klaar!

buurvrouw/man, je tennispartner, je vriend(in) of je 
partner. Maar de mogelijkheden raken op. Jullie we-
reld wordt steeds kleiner. Kom dan naar ‘Met Elkaar’!

Met Elkaar is een gezellige ochtend met lunch voor koppels/

Wil je MET  ELKAAR eens uitproberen?De eerste keer mag je deelnemen voor half geld.



Training via ’t Cursushuys

Meer weten/aanmelden/
langs komen:

SWOVE, Steunpunt Mantelzorg
Burgemeester van Hooffl aan 70
5503 BR Veldhoven
Open op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur of op afspraak.
Telefoon 040-253 42 30

mantelzorg@swove.nl of 
kijk op www.swove.nl

Voor- en achternaam  ..................................................................................................................................................................................
Geslacht            man             vrouw
Straat   ..................................................................................................................................................................................Post-
Postcode & Plaats   ..................................................................................................................................................................................
Telefoon   ..................................................................................................................................................................................
Geboortedatum   ..................................................................................................................................................................................
e-mailadres   ..................................................................................................................................................................................
Post per mail            ja             nee

Voor wie ben je mantelzorger? 
Naam  .............................................................................................................................................................................................
Adres  ............................................................................................................................................................................................
Postcode & Plaats  .............................................................................................................................................................................................
Wat is je relati e met deze persoon?                         partner          kind          ouder          zus          broer          vriend          buur
Wat is de beperking van deze persoon? .......................................................................................................................................................
Voorkeur mantelzorgwaardering           Cadeaubonnen Citycentrum óf        Cadeaubonnen Winkelgebied Kromstraat

Sinds wanneer zorg je? (schatti  ng)   ............................................................................................................................................................
Hoeveel uur zorg je gemiddeld per week? (schatti  ng)  ..............................................................................................................................
Wat zijn de belangrijkste taken die je doet als mantelzorger? ..............................................................................................................................
Krijgt je professionele ondersteuning?           ja        soms              nee     
Werk je? ja              nee     
Zo ja, hoeveel uur?          .....................................................          ......................................................................................................................
Waarmee zou je geholpen willen worden? En/of overige opmerkingen: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Ik meld mij tevens aan voor de volgende acti viteiten     ........................................................... ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Uitknippen en opsturen/afgeven: SWOVE, Burgemeester van Hooffl  aan 70, 5503 BR Veldhoven

AANMELDFORMULIER VELDHOVENSE MANTELZORGWAARDERING

’t Cursushuys biedt cursussen en trainingen aan voor mantelzorgers en vrijwilligers. 
Inschrijven kan alleen via de site van ’t Cursushuys: 

WWW.CURSUSHUYS.NL

Opfris-training: Met welke bril bekijk jij de ander?
Soms merk je dat een partner of ouder langzaam verandert. Maar wat is er aan de 
hand? Hoe ga je het gesprek daarover aan? Dat gaat niet vanzelf! Met deze workshop 
word je aan de hand genomen en gaan we samen leren in signaleren! Hoe neem je 
veranderingen waar? Hoe krijg je zekerheid? Wat staat je te doen? Een goede commu-
nicati e in dit soort situati es maakt het verschil! Je krijgt handvaten, ti ps en uitleg. Maar 
nog belangrijker, we gaan samen met de andere mantelzorgers in gesprek en delen de 
wijsheid en ervaringen.
Wanneer:  dinsdag 19 november van 19.30 tot 21.30 uur bij Steunpunt 
  Mantelzorg
Door:  Ria Bett gens van Gezondheidsprakti jk Dakini. 
Meer weten:  www.dakini.nl

ONTSPANNEN LUNCH: GRATIS INDIASE WARME LUNCH
Als je het leuk vindt, neem dan iemand mee! De Indiase gemeenschap maakt voor 
mantelzorgers een vegetarische warme lunch. Graag vooraf opgeven.

Wanneer:  zaterdag 23 november van 12.00 tot 14.00 uur 
Waar:  Wijkcentrum ‘t Tweespan, Mira 2 in Veldhoven
Meer weten: www.shirdisaisamaj.nl

Door de grote belangstelling én een beperkt aantal plaatsen, is het mogelijk om je maar 
voor één datum aan te melden. 

LOTGENOTENCONTACT: 
PRATEN HELPT!
Wil je ook eens weten hoe anderen het doen? Of delen hoe jij jouw mantelzorgtaken 
ervaart? Schrijf je in voor een lotgenotengroepje (maximaal 8 mensen). 

Mogelijkheden in 2019:
• Woensdag 23 oktober van 10.30 tot 12.00 uur 
• Maandag 4 november van 13.30 tot 15.00 uur
• Donderdag 7 november van 19.30 tot 21.00 uur

Liever 1-op-1?
Bij het Steunpunt staan we voor je klaar. Maak een afspraak op een moment dat het 
jou uitkomt.

Beleef de wonderen van de 
belevenis-tafel!
De nieuwe Dementheek heeft  een supergrote 
interacti eve belevenis-tafel (een héle grote tablet) 

waarmee van alles mogelijk is, zoals allerlei spelletjes 
die de zintuigen prikkelen of historische gebeurtenissen 

bekijken. Het kan zitt end en staand.

Op deze data kun je het samen met andere mantelzorgers uitproberen. Schrijf je in!

Wanneer:  maandag 25 november van 14.00 tot 15.30 uur of woensdag 
  6 november van 10.30 tot 12.00 uur of donderdag 31 oktober 
  van 18.30 tot 20.00 uur
Waar:   Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2 in Veldhoven

DISCUSSIEAVOND: BESPREEK JE OP JE 
WERK DAT JE MANTELZORGER BENT?
Werk en mantelzorger zijn niet alti jd een makkelijke combinati e. Op deze avond praten 
we hier samen over en wie weet leer je nog wat van elkaar! Aanmelden hoeft  niet.

Wanneer:   dinsdag 10 december van 19.30 tot 21.00 uur
Waar:    Steunpunt Mantelzorg
Meer weten:   mantelzorg.nl/ondersteuning-werk

die de zintuigen prikkelen of historische gebeurtenissen 
bekijken. Het kan zitt end en staand.

 Leuk voor 

jong en oud. 

Uitproberen?


