
Mantelzorger?
Doe je verhaal!

Zorgt u voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of  
ouderdom? We zijn blij u te kunnen aankondigen dat dit jaar de Week van 
de Mantelzorg plaatsvindt van 10 t/m 16 november. 
SamenDoen organiseert namens de gemeente Vijfheerenlanden deze 
week voor de mantelzorgers uit de voormalige gemeenten 
Zederik en Leerdam.
Diverse zorg- en welzijnsaanbieders en ondernemers 
zetten hun deuren open voor u als mantelzorger. 
Wij verwelkomen u graag om u te informeren, 
activeren of amuseren. Er zijn diverse 
inspirerende en ontspannende 
activiteiten georganiseerd, waarbij 
ruimschoots de gelegenheid is 
elkaars verhaal te horen.

Wilt u graag deelnemen?
Zie achterzijde.

Wilt u graag deelnemen?
Er is een maximum aantal deelnemers per activiteit.
Daarom zijn de activiteiten uitsluitend toegankelijk voor u als 
mantelzorger, jong en oud. U kunt zich voor één activiteit aanmelden.
Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Wilt u ons bij verhindering tijdig informeren? Dan kunnen we een andere 
mantelzorger nog de kans geven een activiteit bij te wonen.
 
Aanmelden
Van 10 t/m 25 oktober op werkdagen van 09.00-12.00 uur
Telefoonnummer van SamenDoen: 0345-637363
E-mail: weekvdmantelzorg@samendoen.expert

Team Mantelzorg

10 t/m 16 
november

Voormalige gemeenten 
Leerdam en Zederik

van de Mantelzorg 2019

Za 16 nov | 10.30-13.00 uur | “Aandacht schenken”

Mantelzorgers zijn gewend om de aandacht aan een ander te 
geven en vergeten af en toe (vaker) zichzelf daarbij. Tijdens 
het genot van een bakje koffie/thee schenk ik speciaal aan-
dacht aan uw verhaal. Graag nodig ik u uit om een bakje 
“aandacht” te halen.

De Noorderberg | Kleine zaal | Bergstraat 90 | Leerdam

Za 16 nov | 10.30-13.00 uur | Bewegen

Op en rondom de stoel bewegen met sportmaterialen

De Noorderberg | Grote zaal | Bergstraat 90 | Leerdam

Za 16 nov | 13.30-15.30 uur | Pixelen: een ontspannen 
creatieve bezigheid voor jong en oud!

Pixelen is mozaïeken met vierkante dopjes! Tijdens deze 2 uur 
durende workshop kunt u het pixelen zelf ervaren door bij-
voorbeeld uw eigen sleutelhanger, een plaatje van 6x6 cm 
te maken. Al pixelend is er ook gelegenheid voor een praatje, 
onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Pixel Atelier | Fonteinstraat 6 | Leerdam
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Di 12 nov | 10.30-11.30 uur | Demonstratie Glasblazen 

Bij de glasblazerij kunt u een demonstratie bijwonen
van “Warm glas aan de blaaspijp”.

De Glasblazerij | Zuidwal in het centrum van Leerdam

Di 12 nov | 15.00-17.00 uur | High Tea

Kom gezellig op bezoek en geniet van een lekkere High Tea, 
die voor u geserveerd wordt.

Zorghuis Kedichem | Koningin Wilhelminalaan 46 | Kedichem

Wo 13 nov | 09.30-11.30 uur | Workshop schilderen “Zet je 
leven in Kleur” met Mel en Yet

Tijdens het schilderen kunt u even de zorgen van alle dag ver- 
geten en ontspannen. Een paar kleurrijke uurtjes om de mooiste 
bloemen te schilderen of iets anders creatiefs. Schilderervaring 
is niet nodig; kom gewoon uitproberen en gezellig schilderen. 

Wijkvereniging West-End | PM van Gentstraat 20 | Leerdam

Wo 13 nov | 10.15-13.00 uur | Oud Hollandse Spelletjes

Na een lekker kopje koffie met wat lekkers gaan we oud  
Hollandse spelletjes spelen zoals Sjoelen, Ganzenbord, Mens 
erger je niet etc. We sluiten deze ochtend af met een gezamen- 
lijke lunch.

Stadspodium GO | Dr. C. Voogdplein 90 | Leerdam

Wo 13 nov | 14.00-15.30 uur | High Tea

Samen genieten van een High Tea bestaande uit zoete en 
hartige hapjes. Dieetwens graag tijdig doorgeven.

Lingesteyn | Hoofdingang in de Ruimte centrale Hal
Lingesteynplantsoen 20 | Leerdam

Wo 13 nov | 19.00-21.30 uur | Theater op maat!
Zaal open: 19.00 uur

Ervarea staat voor een energieke sfeer waarbij u actief uit-
genodigd wordt elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. 
Ervarea is kenner van (mantel)zorg bij uitstek en zal u een 
onvergetelijke avond bezorgen!

Het Dak | Molenzaal | Tiendweg 9 | Leerdam

van de mantelzorg  |  10 t/m 16 november Do 14 nov | 10.30-11.30 uur | Demonstratie Glasblazen 

Bij de glasblazerij kunt u een demonstratie bijwonen
van “Warm glas aan de blaaspijp”.

De Glasblazerij | Zuidwal in het centrum van Leerdam

Do 14 nov | 11.30-14.30 uur | Heerlijke lunch en rondleiding 
Lingebolder

U krijgt een heerlijke lunch aangeboden, verzorgd door de 
bakkerij van de Lingebolder. Daarna is er gelegenheid voor 
een rondleiding om een indruk te krijgen over het leven en 
werken op de Lingebolder. 

Hoofdgebouw De Lingebolder | Kon. Emmalaan 84 | Leerdam

Do 14 nov | 15.30-17.30 uur | Pixelen: een ontspannen 
creatieve bezigheid voor jong en oud!

Pixelen is mozaïeken met vierkante dopjes! Tijdens deze 2 uur 
durende workshop kunt u het pixelen zelf ervaren door bij-
voorbeeld uw eigen sleutelhanger, een plaatje van 6x6 cm 
te maken. Al pixelend is er ook gelegenheid voor een praatje, 
onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Pixel Atelier | Fonteinstraat 6 | Leerdam

Vr 15 nov | 14.00-16.30 uur | “Aandacht schenken”

Mantelzorgers zijn gewend om de aandacht aan een ander te 
geven en vergeten af en toe (vaker) zichzelf daarbij. Tijdens 
het genot van een bakje koffie/thee schenk ik speciaal aan-
dacht aan uw verhaal. Graag nodig ik u uit om een bakje 
“aandacht” te halen.

De Noorderberg | Kleine zaal | Bergstraat 90 | Leerdam

Vr 15 nov | 14.00-16.30 uur | Bewegen

Op en rondom de stoel bewegen met sportmaterialen

De Noorderberg | Grote zaal | Bergstraat 90 | Leerdam

Vr 15 nov | 18.30-22.00 uur | Grieks - Mediterraans Buffet

Een gezellige avond met een heerlijk buffet en een drankje 
waarbij gelegenheid is voor ontmoeting en gesprek. 

Grand Athina Grieks-Mediterraans restaurant
Stationsweg 2 | Leerdam


