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Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de Papendrechtse 
samenleving. U maakt het leven van een ander mooier, door in uw vrije tijd 
zorg, praktische hulp en emotionele steun te bieden aan een naaste.  De 
gemeente wil u bedanken voor uw inzet door in samenwerking met Sterk 
Papendrecht en Papendrechtse organisaties een aantal activiteiten te 
organiseren, waaronder de mantelzorg verwenweek en het uitreiken van de 
mantelzorgwaardering. 

In deze flyer vindt u alle activiteiten die plaatsvinden en waaraan u als 
mantelzorger kosteloos kunt deelnemen. Let op: voor sommige activiteiten 
dient u zich in te schrijven. 



Zaterdag 9 november

Feestelijke lunch in het Apollo Hotel 
Papendrecht
De verwenweek gaat van start met een 
heerlijke lunch voor mantelzorgers uit 
Papendrecht. Wethouder Corine Verver 
verwelkomt alle mantelzorgers bij de lunch 
en geeft het officiële startsein voor de 
verwenweek.

 Tijd: inloop vanaf 12.00 uur.  
Lunch 12.30 uur - 14.00 uur. 
 Locatie: Apollo Hotel, Burgemeester 
Keijzerweg 100, 3353 CV Papendrecht.
 Aanmelden: u kunt zich 
aanmelden tot en met 4 november 
via het aanmeldformulier op 
www.sterkpapendrecht.nl/
mantelzorgwaardering2019. Let op: Mocht 
u zich hebben aangemeld maar toch 
verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden 
op onderstaand mailadres. 
 Informatie: Sterk Papendrecht, 
mantelzorg@sterkpapendrecht.nl, 
078-6154741. 

Een cadeautje voor jonge mantelzorgers!
Kent u een jongere tussen de 6 en 21 jaar, 
die zorgt voor iemand anders en woont in 
Papendrecht? Dat kan een broertje of zusje 
zijn, een kind dat zorgt voor vader/moeder, 
opa/oma. Meld deze jongere aan en hij/zij 
krijgt een cadeautje toegestuurd.

 Aanmelden: aanmelden kan tot en met 
4 november via het aanmeldformulier 
op www.sterkpapendrecht.nl/
mantelzorgwaardering2019. 
 Informatie: Sterk Papendrecht, 
mantelzorg@sterkpapendrecht.nl,  
078-6154741.

Maandag 11 november

Workshop werk en mantelzorg 
1 op de 5 medewerkers combineert 
werk met mantelzorgtaken thuis. Een 
taakcombinatie die niet altijd even makkelijk 
is. Zorgtaken tijdig bespreekbaar maken en 

samen met de leidinggevende zoeken naar 
(maatwerk)oplossingen, draagt bij aan een 
beter werk-privé balans. Maar hoe doet u 
dat en welke ondersteuningsmogelijkheden 
zijn er op en buiten het werk? Wat zijn de 
wettelijke regelingen waar u gebruik van 
kunt maken? 

 Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur.
 Locatie: Bibliotheek Papendrecht, 
Veerweg 135, 3351 HC, Papendrecht.
 Aanmelden: mail voor 6 november naar 
jeanet.vanlieshout@meeplus.nl o.v.v. uw 
naam en telefoonnummer. U ontvangt een 
bevestigingsmail met meer informatie.
 Informatie: Jeanet van Lieshout,  
MEE Plus, jeanet.vanlieshout@meeplus.nl. 

Koffie/thee bij Bakkerij Vlot
Bakkerij Vlot draagt mantelzorgers een 
warm hart toe. Op maandag 11 november 
kunt u op beide locaties genieten van een 
lekkere kop koffie/thee. 

 Tijd: tijdens openingstijden .
 Locaties: Jan van Goijenstraat 8 en 
Brederodelaan 13 (Winkelcentrum De 
Meent) in Papendrecht.
 Aanmelden: is niet nodig. 

Dinsdag 12 november 

Filmmiddag Odensehuis Papendrecht 
Komt u mee genieten van een heerlijke  
‘feel good’ film? Onder het genot van 
hapjes en drankjes, gaan we er een 
gezellige middag van maken. Als u als 
mantelzorger met uw zorgvrager wilt 
komen, dan zijn jullie ook samen van  
harte welkom!

 Tijd: inloop om 14.30 uur. Start film  
15.00 uur - 17.00 uur met pauze.
 Locatie: P.S. Gerbrandystraat 31,  
3354 BR, Papendrecht.
 Aanmelden: is niet nodig. 

 U kunt aan alle activiteiten  
kosteloos deelnemen!



Woensdag 13 november

Schilderen op canvas
Lekker creatief aan de slag om een 
schilderkunstwerk op canvas te maken, voor 
uzelf of voor een ander. De workshop wordt 
begeleid door een medewerker van ‘Bij 
Bosshardt’. Er is plek voor 14 mantelzorgers. 

 Tijd: 10.00  uur – 12.00 uur. 
 Locatie: Bij Bosshardt, Staringlaan 3,  
3351 TA, Papendrecht. 
 Aanmelden: mail voor 6 november naar 
annemarie.pierhagen@legerdesheils.nl o.v.v. 
uw naam en telefoonnummer. U ontvangt 
een bevestigingsmail met meer informatie.

Donderdag 14 november

Workshop Mindfulness
Mindfulness biedt ruimte om met lichamelijke 
belasting en stress om te gaan. Deze ochtend 
doen we verschillende oefeningen die zorgen 
voor rust in uw hoofd en lijf. Daarnaast is er 
tijd voor een gezellig samenzijn met koffie/
thee en wat lekkers. 

 Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur. Inloop vanaf 
9.45 uur. 
 Locatie: Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 
Papendrecht.
 Aanmelden: mail voor 6 november naar 
mantelzorg@sterkpapendrecht.nl o.v.v. uw 
naam en telefoonnummer. U ontvangt een 
bevestigingsmail met meer informatie. 
 Informatie: Sterk Papendrecht, 
mantelzorg@sterkpapendrecht.nl,  
078-6154741.

Donderdag 14 en  
vrijdag 15 november

Avondje uit bij theater De Willem
Met twee personen een heerlijk avondje uit 
bij theater De Willem. 'Flirt With Reality' van 
de Nederlandse dansgroep Another Kind 
Of Blue is donderdag 14 november te zien. 
Een spannende mix van moderne dans en 
animaties, robots, drones, film en muziek. 
Een ontmoeting tussen techniek en de mens.

Vrijdag 15 november kunt u genieten van 
Cloudbusting, 40 years of Kate Bush met 
Mandy Watson. Zij lijkt niet alleen sprekend 
op haar idool Kate Bush, maar zingt ook  
met dezelfde sound en emotie van de diva.
Per voorstelling zijn 5 x 2 kaarten 
beschikbaar, zodat u als mantelzorger 
gezellig iemand mee kunt nemen.

 Tijd: beide voorstellingen starten  
om 20.15 uur.
 Locatie: theater De Willem, Van der 
Palmstraat 4, 3351 HA, Papendrecht.
 Aanmelden: mail voor 6 november naar 
reserveren@theaterdewillem.nl o.v.v. uw 
naam, telefoonnnummer en de naam van de 
voorstelling. De eerste 5 mailtjes die worden 
ontvangen per voorstelling, krijgen kaarten 
toegestuurd. 
 Informatie: www.theaterdewillem.nl. 

Vrijdag 15 november 

Zoete inval
Ontmoet onder het genot van een kopje 
koffie en gebak, andere mantelzorgers en 
maak kennis met de mantelzorgconsulenten 
van Sterk Papendrecht. 

 Tijd: doorlopend tussen 10.00 uur -  
12.00 uur.
 Locatie: Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 
Papendrecht.
 Aanmelden: is niet nodig. 
 Informatie: Sterk Papendrecht, 
mantelzorg@sterkpapendrecht.nl,  
078-6154741.

Maandag 11 t/m  
zaterdag 16 november

Koffie/thee bij Bakker Bart
Bakker Bart biedt mantelzorgers uit 
Papendrecht van 11 t/m 16 november een 
gratis kopje koffie/thee aan om te waarderen 
wat u voor een ander doet. 

 Tijd: tijdens openingstijden.
 Locatie: Veerpromenade 106, Papendrecht.
 Aanmelden: is niet nodig. 

Activiteiten
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