Beste Mantelzorger,
De afgelopen maand hebben we samen met jullie genoten van verschillende ontspannen en informatieve
activiteiten. Om de zomer wat op te leuken bieden we dit jaar 2 activiteiten op een zomerse en mooie
locatie. Allemaal met de bedoeling dat jullie met een beetje vakantiegevoel naar huis gaan. Alles gaat
volgens de dan geldende RIVM-regels.
Zomerse inloop in de Belevingstuin
Veel activiteiten staan in de zomer op een laag pitje en veel mensen zijn op vakantie. Voor de
mantelzorgers gaan de taken gewoon door. Soms zit er geen vakantie meer in! Daarom organiseren we
deze zomer een gezellige zomerse inloop in de mooie Belevingstuin. Van elke inloop maken we met een
verrassing iets speciaals! Degene voor wie je zorgt is ook welkom. Als het geen goed weer is, kunnen we
binnen terecht in de ruimte van de Bijenhouders
vereniging St. Ambrosius.
Wanneer: Maandag 26 juli, 9 augustus, 23 augustus en
6 september van 13.30 tot 15.00 uur
Waar: Belevingstuin, Berkt 37 in Veldhoven.
Aanmelden voor de Zomerse inloop: laat ons weten
wanneer je wilt komen en of je alleen komt of met zijn
tweeën. Liefst per mail maar je kan ons ook bellen (zie
gegevens hieronder).

Samen terrasje pikken
Deze zomer hebben we op verschillende dagen een aantal tafels gereserveerd voor mantelzorgers op het
gezellige terras van Ludiek. Eindelijk kunnen we weer lekker buurten met elkaar. Degene voor wie je zorgt
is ook welkom. SWOVE trakteert op het eerste kopje koffie of thee. Als je iets anders wilt drinken is dat op
eigen rekening.
Wanneer: Woensdag 21 juli, donderdag 5 augustus, donderdag 19 augustus van 13.30 tot 14.30 uur
Waar: Brasserie Ludiek op het passageterras (binnenkant van het winkelcentrum).
Aanmelden Samen terrasje pikken: laat ons weten wanneer je wilt komen en of je alleen komt of met zijn
tweeën. Liefst per mail maar je kan ons ook bellen (zie gegevens hieronder).
In september gaat het DementieCafé weer van start! Houd onze agenda op de site in de gaten.
Openingstijden Steunpunt
Het Steunpunt Mantelzorg is open op afspraak voor een vraag, een luisterend oor, advies inwinnen of je
verhaal delen. Als je ’s ochtends ineens bedenkt dat je Hannie of Anke wilt spreken, je behoefte hebt aan
een goed gesprek met een bakje koffie, bel even en dezelfde dag maken we nog een afspraak. Of op een
ander gewenst moment!
Voor ons is een mailtje sturen veel gemakkelijker en duurzamer dan een papieren uitnodiging.
Dus als je mail hebt gebruiken we graag je mailadres. Mail het ons even door.
Zijn je mantelzorgtaken gestopt of is je adres is veranderd? Geef het aan ons door.
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven (onderdeel SWOVE)
Burg. van Hoofflaan 70 - 5503 BR Veldhoven
Telefoon: 040 -253 42 30 (op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur of spreek het antwoordapparaat in)
e mail: mantelzorg@swove.nl of kijk op www.swove.nl

