
Deze week zetten we mantelzorgers in het zonnetje

Met diverse leuke activiteiten

  Voor jong en oud! Doe je mee?

Mantelzorgweek
9 t/m 15 november 2019



Programma

De rest van de week hebben we allerlei activiteiten.  Je mag
gratis aan één activiteit deelnemen. De meeste onderdelen zijn
speciaal voor jou als mantelzorger. Soms is degene voor wie je
zorgt ook welkom. Dit staat er duidelijk bij. 

Mantelzorgweek Veldhoven

Na een heerlijke lunch kun je kiezen wat je wilt maken:
1: lichtobject met waxinelichtjes
2: wanddecoratie van stukjes hout of schelpen
3: vier sleutelhangers met gelukspoppetjes maken

Creatieve middag met lunch

Tijd: van 12.00 tot 15.00 uur
Locatie: Speeltuin Kabouterdorp, Broekweg 105 

Ma 11 nov

Degene voor wie je zorgt is ook welkom.

Za 9 nov Meezingmiddag o.l.v. koor Cantare

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Muziekschool Art4U, Bossebaan 60 

Bierproeven
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Steunpunt Mantelzorg, Burg van Hoofflaan 70 

Ma 11 nov

Boogschieten
Tijd: van 20.30 tot 22.30 uur
Locatie: Handboogvereniging VZOD-Zeelst, Blaarthemweg 84 

Zo 10 nov

Feestelijke opening voor iedereen!



Interactieve lezing met aansluitend een smakelijke lunch
Door Truus Kuijpers, orthomoleculair diëtiste

Wat hebben paddenstoelen met boerenverstand te maken?

Tijd: van 10.15 tot 13.00 uur
Locatie: Bewonerscafé bij Restaurant De Berkt, Wilgenman 1

Wo 13 nov

Achter de schermen bij Theater De Schalm Di 12 nov
66 jaar en ouder: van 19.00 tot 20.30 uur

Locatie: D'n Burgemister, Meiveld 3A  
65 jaar en jonger: van 20.30 tot 22.00 uur

Kralenarmbandjes maken
Speciaal voor 50 jaar en jonger: van 19.30 tot 21.00 uur
Neem gerust je dochter mee!
Locatie: Steunpunt Mantelzorg, Burg van Hoofflaan 70

Wo 13 nov

Degene voor wie je zorgt is ook welkom.
Voordat we gaan lunchen kun je kiezen wat je wilt gaan doen:
1: muziekochtend met veel pret en plezier
2: darten
3: biljarten
4: Lekker niks doen

Doe-ochtend Erikant met lunch

Tijd: van 10.15 tot 13.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Erikant, Norenberg 19

Vr  15 nov

Vr 15 nov Bowlen
66 jaar en ouder: van 19.00 tot 20.00 uur

Locatie: Flying Bowling, Oortlaan 152 
65 jaar en jonger: van 20.00 tot 21.00 uur



Als je niets van ons hoort, verwachten wij je op de desbetreffende
tijd en plaats. Na deze datum kan het zijn dat de activiteit van je
keuze vol is. Dit laten we je tijdig weten.

Stuur een mail naar mantelzorg@swove.nl:
o.v.v. jouw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer
of je naar de openingsmiddag komt, alleen of samen
aan welke activiteit je verder wilt deelnemen

Kies vóór 1 november!

Hoe meld je aan?

Bellen mag natuurlijk ook. Of spreek ons antwoordapparaat in. 
Wij zijn alle werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak.

Steunpunt Mantelzorg (onderdeel SWOVE)
Burgemeester van Hoofflaan 70 - 5503 BR Veldhoven
Telefoon 040-253 42 30
E-mail: mantelzorg@swove.nl
www.swove.nl

Contact

 
Deze waarderingsweek is tot stand gekomen door SWOVE en Severinus.


