9 t/m 14 november 2020

UITNODIGING
Week van de Mantelzorg
Een week om te ontspannen en te ontmoeten

Wees welkom!
Om je te waarderen voor de zorg die je als mantelzorger verleent,
is er de Week van de Mantelzorg. Een week met momenten om
te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en je te laten
inspireren. Lees deze uitnodiging rustig door en geef je op voor
de activiteit(en) van jouw keuze!
Veel plezier gewenst!
Wat is mantelzorg?
Je bent mantelzorger als je zorgt voor een zieke of hulpbehoevende
naaste zoals een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend of buur.
Voor de één is mantelzorg verlenen vanzelfsprekend en fijn om
te doen. Een ander ervaart het juist als zwaar. SWOP-mantelzorgconsulenten Josita Woesthuis & Nienke Oldenhuis helpen je
graag jouw balans te zoeken als mantelzorger. Voor alle vragen
over mantelzorg kun je bij hen terecht via 015-3 699 699 of
mantelzorg@swop.nl.
De Week van de Mantelzorg en Corona
Om de Week van de Mantelzorg 2020 Corona-proof doorgang te
laten vinden geldt dit jaar het volgende:
• Je kunt deelnemen aan maximaal 3 activiteiten.
• Voor alle activiteiten geldt dit jaar: VOL = VOL.
• Wil je een introducé meenemen? Houdt dan rekening met
de coronarichtlijnen van het RIVM: we houden 1,5 meter
afstand. Dit geldt niet voor mensen die tot één huishouden
behoren en voor mensen die een hulpbehoevende
ondersteunen, bijvoorbeeld bij het duwen van een
rolstoel. Wij vertrouwen erop dat je hierin je eigen
verantwoordelijkheid neemt.
• Kijk bij de activiteiten wanneer een introducé welkom is.

De Week van de Mantelzorg is financieel mogelijk gemaakt
door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Aanmelding en overige praktische informatie
• Kies je favoriete activiteit(en) en schrijf je in via
www.swop.nl/mantelzorg. De zorgvrager kan ook deelnemen.
Misschien wil je juist graag dat de zorg overgenomen wordt?
Geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Geprobeerd wordt
om in overleg een passende oplossing te vinden.
• Inschrijven kan vanaf dinsdag 13 oktober tot en met zondag
1 november 2020. Informeer na deze datum of er eventueel
nog plaatsen vrij zijn.
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
• Zonder tegenbericht word je na aanmelding bij de activiteit
verwacht.
• Mocht je toch verhinderd zijn, meld je dan af via
015 - 3 699 699 of mantelzorg@swop.nl. Zo kan een
mantelzorger die op de wachtlijst staat toch nog deelnemen.
• Heb je geen internet? Dan kun je je opgeven via 015 3 699 699.
________________________________________________________

Tentoonstelling Naasten kijken vanuit het perspectief van naasten
De expositie ‘Naasten’ geeft een
inkijk in wat het voor mantelzorgers
betekent om te zorgen voor een
ernstige zieke dierbare die binnenkort
zal komen te overlijden. Samen met
twee tekenaars, toen nog laatstejaars
studenten bij ArtEZ Zwolle, is het
stripboek ‘Naasten’ (2019) ontwikkeld. Dit was een bijzondere samenwerking tussen kunst en wetenschap,
omdat het boek is gebaseerd op
interviewonderzoek van Radboudumconderzoeker Maaike Haan. Zie ook www.graphicnovelnaasten.nl.
Vrijdag 6 november - Maandag 16 november
Tijdens openingstijden van de bibliotheek
Bibliotheek Pijnacker
Julianalaan 47, Pijnacker

Workshop: Maak je eigen sieraad

Moeder aan de lijn - Meet-up

In het sfeervolle winkelpand van KeraBijoux raak
je geïnspireerd door alle
mooie materialen en sieradenvoorbeelden. Nu mag
je zelf aan de slag. Onder
deskundige begeleiding
maak je op een ontspannen
manier een prachtig sieraad
naar keuze.

Deze meet-ups
op drie locaties
binnen de
gemeente zijn
voor iedereen
die zorgt voor
een naaste.
Onder leiding
van een lokale
gastvrouw of
gastheer ga
je met elkaar
in gesprek
over wat het
betekent om
voor iemand te zorgen aan de hand van een fragment uit de film
‘Moeder aan de lijn’. Tijdens het Nederlands Film Festival in 2018
ging deze documentaire van regisseur Nelleke Koop in première.
Een intieme en indrukwekkende film over drie dochters die zorgen
voor hun moeder en daarbij ervaren dat hun eigen leven in de
knel komt.

Maandag 9 november 10.00 - 12.30 uur
Dinsdag 10 november 10.00 - 12.30 uur
Dinsdag 10 november 19.00 - 21.30 uur
KeraBijoux
Kerkweg 21, Pijnacker
________________________________________________________

High Tea
Een moment bij uitstek
om te genieten, is deze
heerlijke high tea. Lekkere
zoete en hartige hapjes
passeren de revue. Neem
de tijd en geniet van al die
verschillende smaken en
vooral van een moment
voor jezelf.

De zaal is een kwartier van tevoren geopend voor inloop. Je wordt
ontvangen met koffie of thee. Na afloop is er de mogelijkheid om
nog na te praten. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor mantelzorgers bedoeld en zijn minder geschikt voor de zorgvrager.
Maandag 9 november 19.00 - 21.00 uur
CulturA & Zo Nootdorp
Dorpsstraat 7, Nootdorp

Maandag 9 november 14.00 - 16.00 uur
CulturA & Zo
Dorpsstraat 7, Nootdorp
Dinsdag 10 november 14.30 - 16.30 uur
Brocante
Emmapark 88, Pijnacker
Introducé welkom!

Woensdag 11 november 14.00 - 16.00 uur
Kerkelijk Centrum Delfgauw
Zuideindseweg 7, Delfgauw
Donderdag 12 november 19.00 - 21.00 uur
Welzijnscentrum Keijzershof
Floralaan 102, Pijnacker

Adembenemende
roofvogelshow
Adembenemende
roofvogelshow

Ontspannende
Ontspannende
Hatha Yoga
Hatha
- aandacht
Yoga - aandacht
voor devoor
rug de rug

In deze show
laten
In deze
show laten
verschillende
soorten soorten
verschillende
roofvogelsroofvogels
hun spectacuhun spectaculaire vrije laire
vluchten
vrije zien.
vluchten zien.
Kom onder
de onder
indrukde
van
Kom
indruk van
de grootte
krachten
van
deen
grootte
kracht van
de Amerikaanse
zeearend zeearend
de Amerikaanse
en de gier.
weet
enEn
dewie
gier.
En wie weet
trek je zelftrek
ookjeeen
zelf ook een
valkeniershandschoen
valkeniershandschoen
aan?
aan?

Tijdens deze
Tijdens
heerlijke
deze ontspannen
heerlijke ontspannen
yogales zullen
yogales
wezullen
ons we ons
voornamelijk
voorrichten
namelijkoprichten
ontspanning,
op ontspanning,
ontspannende
ontspannende
adem- ademoefeningen
oefeningen
en oefeningen
en oefeningen
om je bekken,
om jerug
bekken,
en schouders
rug en schouders
los te
los te
maken enmaken
te versterken.
en te versterken.
Maar ontspanning
Maar ontspanning
blijft het hoofdthema,
blijft het hoofdthema,
dus ook als
dusjeook
geen
alsofjeandere
geen oflichamelijke
andere lichamelijke
klachten hebt,
klachten
benhebt, ben
je van harte
je van
welkom
hartebij
welkom
deze les.
bij deze
Ook ervaring
les. Ook met
ervaring
yogamet
is niet
yoga is niet
nodig. nodig.
Woensdag
Woensdag
11 november
11 november
19.30 - 20.30
19.30 uur
- 20.30 uur
Welzijnscentrum
Welzijnscentrum
De KiezelDe Kiezel
Laan derLaan
Zeven
der
Linden
Zeven175,
Linden
Delfgauw
175, Delfgauw

DinsdagDinsdag
10 november
10 november
10.30 - 12.00
10.30 uur
- 12.00 uur
Roofvogelboerderij
Roofvogelboerderij
Kleihoogt
Kleihoogt
7, Berkel7,enBerkel
Rodenrijs
en Rodenrijs

________________________________________________________
________________________________________________________

IntroducéIntroducé
welkom!welkom!
Zet het Zet
brein
het
inbrein
beweging!
in beweging!
________________________________________________________
________________________________________________________

Le Grand
LeBain
Grand Bain

Met de opMet
waarheid
de op waarheid
gebaseerde
gebaseerde
Franse Franse
komedy en
komedy
dramafilm
en dramafilm
Le Grand Le
Bain
Grand
kun Bain kun
je op woensdagochtend
je op woensdagochtend
even helemaal
even helemaal
afschakelen.
afschakelen.
Geniet vanGeniet
het avontuur
van het avontuur
dat
dat
een groepeen
mannen
groepvan
mannen
middelbare
van middelbare
leeftijd leeftijd
aangaat door
aangaat
meedoor
te doen
meeaan
te doen
het WK-synaan het WK-synchroonzwemmen
chroonzwemmen
waardoorwaardoor
zij de zin in
zij het
de zin in het
leven weerleven
hervinden.
weer hervinden.

Woensdag
Woensdag
11 november
11 november
10.00 - 12.00
10.00 uur
- 12.00 uur
CulturA &
CulturA
Zo
& Zo
Dorpsstraat
Dorpsstraat
7, Nootdorp
7, Nootdorp

Alle zintuigen
Alle zintuigen
staan op staan
scherpop scherp
tijdens een
tijdens
uurtjeeen
bewegen
uurtje bewegen
op
op
muziek volgens
muziekde
volgens
RonniedeGardeRonnie Gardener Methode.
ner Methode.
Marian enMarian
Odetteen Odette
van Oefentherapie
van Oefentherapie
Oostland Oostland
laten
laten
je graag ervaren
je graaghoe
ervaren
het ishoe
omhet is om
je hersenen
je hersenen
te trainenteoptrainen
deze op deze
plezierigeplezierige
manier. Deze
manier.
workshop
Deze workshop
kan zittend
kanenzittend
staanden
gevolgd
staand gevolgd
worden. Na
worden.
afloopNa
is er
afloop
koffie
is en
er koffie en
thee met thee
iets lekkers.
met iets lekkers.
Donderdag
Donderdag
12 november
12 november
10.00 - 11.00
10.00 uur
- 11.00 uur
Welzijnscentrum
Welzijnscentrum
Keijzershof
Keijzershof
FloralaanFloralaan
102, Pijnacker
102, Pijnacker

IntroducéIntroducé
welkom!welkom!

Fisherman’s
Fisherman’s
Friends Friends

Healthy Happy
Healthy
Hour
Happy Hour

Op de donderdagmiddag
Op de donderdagmiddag
kun je komen
kun je komen
genieten van
genieten
een echte
vanfeelgoodfilm.
een echte feelgoodfilm.
Ook deze hartverwarmende
Ook deze hartverwarmende
film uit
film uit
2019 is gebaseerd
2019 is op
gebaseerd
een waargebeurd
op een waargebeurd
verhaal. Eenverhaal.
groep zingende
Een groepvissers
zingende vissers
uit Cornwalluitwordt
Cornwall
ontdekt,
wordt
waardoor
ontdekt, waardoor
zij uiteindelijk
zij uiteindelijk
in de landelijk
in de
hitlijsten
landelijk hitlijsten
terechtkomen.
terechtkomen.

Kom naar de
Kom
Buren
naarinde Buren in
Delfgauw en
Delfgauw
geniet van
en geniet van
lekkere en gezonde
lekkere en
hapjes
gezonde hapjes
en drankjesen
endrankjes
begin zoen
je begin zo je
weekend opweekend
een ontspannen
op een ontspannen
manier! Hetmanier!
is extraHet
genieten
is extra genieten
want die hapjes
want en
diedrankjes
hapjes en drankjes
worden je door
worden
onsjeaangedoor ons aangeboden!
boden!

Donderdag
Donderdag
12 november
12 november
13.00 - 13.00 15.30 uur15.30 uur
CulturA & CulturA
Zo
& Zo
Dorpsstraat
Dorpsstraat
7, Nootdorp
7, Nootdorp

Vrijdag 13Vrijdag
november
13 november
16.30 - 18.30
16.30
uur
- 18.30 uur
Buren van Buren
Delfgauw
van Delfgauw
Florijnstraat
Florijnstraat
1, Delfgauw
1, Delfgauw
Introducé welkom!
Introducé welkom!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Introducé welkom!
Introducé welkom!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Hatha Yoga
Hatha
- spanningen
Yoga - spanningen
loslaten loslaten
Maarten van
Maarten
Rossem
vanCollege
Rossem College
Tijdens dezeTijdens
Hathadeze
les, maak
Hatha les, maak
je kennis met
je kennis
één vanmet
de één van de
oudste yogavormen
oudste yogavormen
die er
die er
bestaan en bestaan
hoe je deze
en hoe
vorm
je deze vorm
van yoga kunt
van gebruiken
yoga kunt om
gebruiken om
spanningenspanningen
los te laten los
omte laten om
zo meer ruimte
zo meer
in het
ruimte
hoofdin het hoofd
te krijgen en
tehet
krijgen
lichaam
en het lichaam
Yoga & Massage
Yoga & Massage
weer op te weer
laden.op
Oftewel,
te laden. Oftewel,
echt even een
echtmomentje
even een momentje
voor jezelf!voor jezelf!
Vrijdag 13Vrijdag
november
13 november
11.15 - 12.15
11.15
uur
- 12.15 uur
Yoga Centrum
YogaMica
Centrum
YogaMica Yoga
Gildeweg 32a,
Gildeweg
Nootdorp
32a, Nootdorp

Maarten van
Maarten
Rossemvan
is Rossem is
niet alleen Nederlands
niet alleen Nederlands
bekendste historicus
bekendsteen
historicus en
Amerikadeskundige,
Amerikadeskundige,
hij is ook auteur
hij is ook
en auteur en
een veelgevraagd
een veelgevraagd
commentator
commentator
op radio op radio
en televisie.en
Met
televisie.
humorMet humor
en kennis gaat
en kennis
Maarten
gaat Maarten
in op actualiteiten,
in op actualiteiten,
maatschappelijke
maatschappelijke
vraagvraagstukken en stukken
politiekeen politieke
kwesties waardoor
kwestiesjewaardoor je
een avondjeeen
helemaal
avondje helemaal
weg bent. weg bent.

Voor alle yoga
Vooractiviteiten
alle yoga activiteiten
geldt: Dezegeldt:
les is voor
Dezeiedereen
les is voor iedereen
geschikt ongeacht
geschiktleeftijd,
ongeacht
lichamelijke
leeftijd, lichamelijke
conditie en conditie
ervaringen ervaring Vrijdag 13Vrijdag
november
13 november
20.00 uur20.00 uur
met yoga. Draag
met yoga.
lekker
Draag
zittende
lekker
kleding
zittende
waarin
kleding
je genoeg
waarin je genoeg CulturA & CulturA
Zo
& Zo
bewegingsvrijheid
bewegingsvrijheid
hebt en schone
hebt sokken.
en schone
Neem
sokken.
een zo
Neem
groot
een zo groot
Dorpsstraat
Dorpsstraat
7, Nootdorp
7, Nootdorp
mogelijke handdoek
mogelijke en
handdoek
1 of 2 extra
en 1kussenslopen
of 2 extra kussenslopen
mee!
mee!
Introducé welkom!
Introducé welkom!

ActiviteitenActiviteiten
voor jonge
mantelzorgers
voor
jonge mantelzorgers
s er bij jou thuis
lang
ziek, lang
gehandicapt,
verslaafd,
in de
war
ofofdepressief?
Maak
jedaarover
je daarover
vaak zorgen?
Is eriemand
bij jou thuis
iemand
ziek, gehandicapt,
verslaafd,
in de
war
depressief? Maak
je je
vaak zorgen?
Moet je thuis vaak
Of zorg je
familielid?
Dan
jonge
mantelzorger!
Moet meehelpen?
je thuis vaak meehelpen?
Of vaak
zorg jevoor
vaak je
voor
je familielid?
Danben
benjij
jij een
een jonge
mantelzorger!
Speciaal voor jou
zijn voor
er injou
deze
week
ook
activiteiten.
Speciaal
zijn er
in deze
week
ook activiteiten.

Doe je mee?Doe
Stuur
eenStuur
whatsappje
of belofmet
Elise!
je mee?
een whatsappje
bel met
Elise!
Zij is er speciaal
jou alsvoor
jonge
en bereikbaar
op:op:
06-48020515
ofeliseroskam@stjjmh.nl.
eliseroskam@stjjmh.nl.
Zij voor
is er speciaal
jou mantelzorger
als jonge mantelzorger
en bereikbaar
06-48020515 of

Workshop yoga
shop yoga

Knetter!
Knetter!

deze lesTijdens
doen deze
we (korte)
les doenademwe (korte)
enademontspanningsen ontspanningsngen, omoefeningen,
te leren hoe
om te
je leren
de adem
hoe je kunt
de adem
gebruiken/
kunt gebruiken/
n tijdens inzetten
of na een
tijdens
stressvol
of na een
moment.
stressvol moment.
Daarnaast
Daarnaast
doen doen
erse aandachtsoefeningen
we diverse aandachtsoefeningen
om het hoofd
om hetleeg
hoofd
teleeg
maken
te maken
n te voelen
en even
hoe te
het
voelen
echthoe
met
hetjeecht
gaat.
metOm
je gaat.
zo, Om
naast
zo, naast
gen voorhet
je zorgen
naaste,
voor
ook
je naaste,
goed voor
ook goed
jezelf
voor
tejezelf
kunnen
te kunnen
zorgen. blijven zorgen.

Sluit
Sluit
dedezaterdag
zaterdag afafmet
met
tijdtijd
voorvoor
ont- ontspanning
spanningmet
met de
defilm
filmKnetter!
Knetter!
Een Een
ener-energieke
giekefilm
filmover
over Bonnie
Bonnie
enen
haar
haar
moeder
moeder
LisLis
(gespeeld
(gespeeld door
door Carice
Carice
vanvan
Houten),
Houten),
diedie
een
eenhele
hele lieve
lieve én
éngeen
geen
gewone
gewone
moeder
moederis.
is. Soms
Soms isiszezevrolijk
vrolijk
en druk,
en druk,
op op
andere
anderemomenten
momenten weer
weer
somber.
somber.
Om Om
Bonnie
Bonnieteteverrassen
verrassen neemt
neemt
Lis Lis
op een
op een
dag
dag
een
eenolifant
olifant mee
meenaar
naar
huis.
huis.
HoeHoe
dat dat
afloopt?
afloopt?Kom
Kom het
hetzien!
zien!

sdag 11
Woensdag
november
11 november
13.30 - 14.30
13.30 -uur
14.30 uur
dag 14 november
Zaterdag 14 november
van 15:30
van
- 16:30
15:30 - uur
16:30 uur
CentrumYoga
Mica
Centrum
Yoga Mica Yoga
weg 32a,Gildeweg
Nootdorp
32a, Nootdorp

_________________________________________________
_______________________________________________________

r uit eten
Lekker uit eten

een heerlijke
Tijdensmaaltijd
een heerlijke
in cultuurcafé
maaltijd in cultuurcafé
Ont-Moeten
Ont-Moeten
is er is er
hoots gelegenheid
ruimschoots andere
gelegenheid
jonge
andere
mantelzorgers
jonge mantelzorgers
echt te
echt te
eten. Maak
ontmoeten.
kennis Maak
met elkaar
kennis met
tijdens
elkaareen
tijdens
ontspannen
een ontspannen
d. Elise eet
maaltijd.
gezellig
Elisemet
eet gezellig
jullie mee.
met jullie mee.

dag 14 november
Zaterdag 14 november
17.00 - 19.00
17.00 uur
- 19.00 uur
A & Zo CulturA & Zo
straat 7,Dorpsstraat
Nootdorp7, Nootdorp

Zaterdag
Zaterdag 14
14 november
november
19.30
19.30
- 21.00
- 21.00
uur uur
CulturA
CulturA&& Zo
Zo
Dorpsstraat
Dorpsstraat 7,
7, Nootdorp
Nootdorp

Introducé
Introducé
welkom!welkom
_______________________________________________________
_______________________________________________________

