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Ook in 2022 kunnen mantelzorgers weer met korting gaan 
zwemmen. Namens de gemeente Eindhoven kunnen alle 
mantelzorgers een waardebon voor een zwem passe-partout 
krijgen (ter waarde van e50,00 euro). Wel moet je eenmalig 
5 euro administratiekosten betalen. 

Als je vorig jaar al een passe-partout via het Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht hebt gekregen heb je inmiddels al een 

nieuwe waardebon via de post ontvangen. 

Mocht je deze niet hebben gekregen maar wil je hiervoor in 

aanmerking komen, stuur even een berichtje naar  

info@mantelzorgverlicht.nl of bel 088 0031 288. 

De passe-partout is geldig tot en met 31 december 2022 bij 

het Ottenbad en de Tongelreep. Wanneer je komt zwem-

men, betaal je op vertoon het passe-partout slechts €2,00 

per bezoek. 

Sinds1 januari 2022 kun je niet meer met de stadspas naar 

binnen maar heb je een sportpas nodig. Wanneer je nog 

niet in bezit bent van een sportpas, krijg je deze bij de kassa 

van de zwembaden gratis uitgereikt. Op de sportpas staat er 

geen persoonlijke informatie zoals naam en pasfoto.

Het kan zijn dat het zwembad coronamaatregelen hanteert 

zoals het gebruik van een e-ticket. Op de website Zwemmen 

bij Ottenbad of Tongelreep | Eindhoven Sport lees je de 

laatste stand van zaken.

Passe-partout 2022

Op veel plekken in de stad zijn mysterieuze 
paddenstoelen opgedoken die lijken op de 
bekende versie die de ANWB gebruikt. De 
teksten op de paddenstoelen verwijzen naar 
maatschappelijke problemen.

“Luisterend oor gevraagd voor Carla die 
zorgt voor man met hersenletsel.”

“Sarah zoekt metgezel om te praten 
over angststoornis.”

“An zoekt tijdelijke vervanger bij  
verzorging van zieke moeder.”

“Begeleiding gezocht bij echtscheiding 
met kinderen.”

De quotes op de paddenstoelen zetten men-

sen aan het denken en kunnen een gesprek 

openen over mogelijke behoeftes in hun ei-

gen omgeving. Want de eerste stap naar een 

oplossing is het bespreekbaar maken van de 

uitdagingen die er liggen. Dit was niet de 

eerste actie. Vóór de kerst hebben verschil-

lende bewoners een fles appelsap ontvan-

gen. Niet zomaar appelsap, maar ‘Appelsap 

voor Helden’ omdat de ontvangers volgens 

de initiatiefnemers helden zijn. Deze ap-

pelsap activeert de Helden om vol trots te 

vertellen over het goede werk dat zij doen.

Onderdeel van een actieplan
Verschillende organisaties in Eindhoven 

hebben de handen ineengeslagen, waar-

onder Humanitas, Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht, Stichting Zelfhulp Netwerk, Stich-

ting Mee, Buurt in Bloei, Stichting Present 

en Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. Zij 

komen met een actieplan om verbinding 

Heb jij ook een mysterieuze  
paddenstoel gezien?

met en tussen buurtbewoners te versterken. 

De kans is dus groot dat je in de komende 

maanden nog veel meer acties in de wijken 

gaat zien!

Heb je vragen of wil je meer weten? Je kunt 

altijd contact opnemen met het Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht.

Het Eindhovense 
Mantelzorgcompliment 2022

In 2021 hebben we weer veel mantel-
zorgers kunnen waarderen met het 
mantelzorgcompliment. Bijna 2700 
mantelzorgers hebben vlak voor de 
kerstdagen 200 euro ontvangen, als 
waardering voor de langdurige en in-
tensieve zorg die ze het afgelopen jaar 
hebben gegeven. Het zijn er wat minder 
als de voorgaande jaren. Vermoedelijk 
hebben we minder mantelzorgers  
kunnen bereiken doordat door de ver-
schillende lockdowns veel activiteiten 
niet door konden gaan. 

Het goede nieuws is dat de gemeente 
Eindhoven heeft toegezegd om het 
mantelzorgcompliment in elk geval 
voor de komende vier jaar door te laten 
gaan in de huidige vorm. Voor het 

steunpunt betekent dit dat we al eerder 
kunnen beginnen met de voorbereidin-
gen en het compliment over een lan-
gere periode aangevraagd kan worden.

Let op: het mantelzorgcompliment 
wordt nooit automatisch gegeven.  
Je moet het altijd ieder jaar opnieuw 
aanvragen. Dit jaar kan je dat doen 
vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 november. 

Geef je als mantelzorger intensieve en 
langdurige zorg aan een naaste? Zet 
het aanvragen van het compliment 
alvast in je agenda.  
Zodra er meer bekend is vind je hier-
over informatie op onze website  
www.mantelzorgverlicht.nl en natuur-
lijk in de volgende M-nieuws.
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Woensdag 6 april van 14.30 - 16.30 uur of 
van 19.00 - 21.00 uur.
Of vrijdag 8 april van 14.30 - 16.30 uur.

Energiek met Tai Chi
Deze Chinese bewegingskunst is ook zeer 

geschikt om buiten te beoefenen. Het be-

vordert de innerlijke rust en is goed tegen 

stress. De workshop wordt gegeven door Ge-

orgy Vodegel. De locatie wordt nog bekend 

gemaakt.

Dinsdag 14 juni van 10.00 - 12.00 uur of 
dinsdag 21 juni van 10.00 - 12.00
uur. Of donderdag 23 juni van 19.00 - 21.00 
uur.

Workshop: Volmacht en Vertegenwoordiging
In het voorjaar organiseert Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht voor mantelzorgers 

die meer informatie willen over volmacht 

en vertegenwoordiging, een workshop. Je 

bent mantelzorger en gewend om allerlei 

zaken samen met degene voor wie je zorgt 

te regelen. Maar wat als de zorgvrager niet 

(langer) in staat is om zelf beslissingen te 

nemen of te overleggen? Of als je verstande-

lijk beperkte kind 18 jaar en dus volwassen 

wordt?

Het is verstandig en soms ook noodzake-

lijk om wettelijke vertegenwoordiging te 

regelen. Is er niets geregeld, dan kan dit tot 

lastige en frustrerende situaties leiden.

Welke vertegenwoordiging past bij jou? 

Waar moet je allemaal aan denken? Dit 

hangt af van je persoonlijke situatie en kan 

zorgen voor veel vragen. Tijdens deze work-

shop geeft mevr. M. Hillen, adviseur bij Het 

Notarieel Bureau in Den Haag, uitleg over 

diverse mogelijkheden (levenstestament, 

volmacht, bewindvoering etc.) en geeft zij 

antwoord op al je vragen.

Wanneer: 18 mei 2022 van 10.00 tot 15.30 
uur (ontvangst vanaf 9.45 uur)
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 
167 in Eindhoven

Heb je belangstelling? Geef je op voor 30 

april via www.mantelzorgverlicht.nl of mail 

naar info@mantelzorgverlicht.nl. Je kunt 

ook bellen naar 088 0031 288.

Café Brein 
In een rustige en ongedwongen sfeer komen 

mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel 

(NAH), hun familie en andere belangstellen-

den samen voor informatie en ontmoeting. 

De gratis bijeenkomsten worden gehouden 

in het SWZ Activiteitencentrum, Palladio-

straat 27 in Eindhoven.

Maandag 11 april en maandag 13 juni van 
19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur).

Ondersteuningsgroep NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)
In 2022 start weer een nieuwe groep voor mantelzorgers die 

zorgen voor iemand met NAH. In groepsverband worden 

ervaringen, gedachten en gevoelens gedeeld hoe om te gaan 

met je geliefde of naaste die hersenletsel oploopt. Ineens 

verandert alles en ga je samen op zoek naar een nieuwe  

balans. Maar hoe doe je dat? En op welke manier versterk 

je je eigen mentale veerkracht als mantelzorger? De groep 

komt zes keer samen op donderdagavond van 19.00 tot 

21.00 uur.  De gratis bijeenkomsten staan gepland op: 

21 april, 19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober en  
17 november 2022. Locatie: Wijkcentrum de Werf, van de 
Werffstraat 14 in Eindhoven.

Ondersteuningsgroep voor mantelzorger van mensen met 
dementie 
Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte, en 

niet in het minst voor de omgeving. Wie de zorg heeft voor 

iemand met dementie kampt regelmatig met vragen en 

twijfels. Bij deze ondersteuningsgroep worden ervaringen 

met elkaar gedeeld en krijg je informatie over dementie. 

Welke invloed heeft dementie op je naaste en wat betekent 

dat voor jou.

De 6 gratis bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 14.00 
- 16.00 uur. De eerste bijeenkomst start op maandag 16 mei. 
De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 30 mei, 13 
en 27 juni en 11 juli. Met een terugkombijeenkomst na de 

zomer. Deze plannen we samen de deelnemers. De locatie is 

Wijkcentrum Heidehonk. Noordzeelaan 35 in Eindhoven.

Bijeenkomsten voor Jonge mantelzorgers 
Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien in een gezin 

waar een gezinslid zorg nodig heeft, zijn jonge mantelzor-

gers. Zij maken zich daardoor zorgen, geven vaak ook extra 

ondersteuning en moeten wel eens een langer ‘op hun 

beurt wachten’ binnen het gezin. Dit kan leiden tot emo-

ties, stress en concentratieproblemen. Jonge mantelzorgers 

vinden het vaak moeilijk om voor zichzelf te kiezen. 

Dit jaar starten we met bijeenkomsten voor jonge man-

telzorgers tussen 14 en 17 jaar. Tijdens de bijeenkomsten 

helpen we hen hun gevoelens te begrijpen, vinden ze 

aansluiting bij elkaar en zorgen we ook voor een stukje 

ontspanning.

De vijf gratis bijeenkomsten zijn bij OpNoord, Oude  
Bosschebaan 11 in Eindhoven op 24 en 31 maart, 7 en  
21 april van 17.00 - 19.00 uur. Met op 12 mei een ludieke af-

sluiting waarbij een van de ouders en/of verzorgers welkom 

is. Alle bijeenkomsten zijn tijdens etenstijd dus we zorgen 

voor een hapje en drankje.

Deelnemen?
Wil je deelnemen aan een activiteit, workshop of ondersteunings-

groep? Geef je op bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht via de mail, de 

website Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven: Agenda of stuur 

het onderstaand aanmeldformulier (zonder postzegel) retour naar 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Antwoordnummer 10422, 5600 VB 

Eindhoven. 

Graag het aanmeldformulier duidelijk invullen zodat wij je kun-

nen bereiken om wijzigingen door te geven. Vergeet niet de eigen 

bijdrage (€2,50 voor creatieve koffie of €10,- voor een workshop) 

vooraf over te maken op rekening NL66 BNGH 0285 0235 78 ten 

name van GGD Brabant-Zuidoost onder duidelijke vermelding van 

je naam, adres, soort activiteit en datum.

Je kunt ons natuurlijk ook even bellen op 088 0031 288.

Heb je net als wij de bijeenkomsten van 
steunpunt mantelzorg ook zo gemist?  
Gelukkig kunnen we weer van start en  
hopelijk zonder al te veel beperkingen.  
We zien je graag bij een van de volgende 
activiteiten. Graag wel even van tevoren 
aanmelden.
Bij deze nieuwbrief vind je als bijlage de  
activiteiten folder met daarin alle bijeen-
komsten die we dit jaar gepland hebben.

Samen even uit de zorg
Mantelzorgers die langdurig zorgen, zeker 

als dit voor iemand in het eigen huishou-

den is, vinden het vaak lastig om ontspan-

ning te vinden en los te komen van de 

zorgsituatie. Vaak is het niet prettig om 

degene die je verzorgt alleen te laten. En 

regelen dat er iemand in huis komt zodat 

de mantelzorger even weg kan is ook niet 

altijd even makkelijk. Bij ‘Samen even uit 

de zorg’ kunnen mantelzorgers samen met 

degene die zij zorg geven ontspannen in 

een andere omgeving. Maandelijks worden 

bijeenkomsten georganiseerd met verschil-

lende thema’s.

Bij de Philips Fruittuin vormt ‘de natuur’ 

de groene draad. Elke eerste dinsdag van 

de maand van 10.30 tot 12.30 uur is ‘Samen 

even uit de zorg’ te vinden bij restaurant de 

Proeftuin, Oirschotsedijk 14a in Eindhoven. 

1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli.
      
In wijkcentrum Heidehonk staat creativi-

teit op de agenda. Elke tweede donderdag 

van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is 

‘Samen even uit de zorg’ in Wijkcentrum 

Heidehonk, Noordzeelaan 35 in Eindhoven.  

10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli.

Tijdens de activiteiten bij Summa in buurt 

staat ontspanning centraal. Studenten  

organiseren onder deskundige begeleiding 

de activiteiten. Summa in de buurt vindt 

om de week plaats op de volgende data: 

7 maart, 21 maart, 4 april, 25 april, 16 mei, 
30 mei, 20 juni en 4 juli.
De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 

tot 16.00 uur bij het Summa College,  

Willem de Rijkelaan 3 in Eindhoven.

Creatieve koffie, je neemt er wat van mee
Gezellig samen actief bezig zijn en met een 

opgeladen accu weer naar huis. Je kunt je 

inschrijven voor een van de aangeboden 

activiteiten. De kleine bijdrage van e2,50 

maak je vooraf over op rekening NL66 BNGH 

0285 0235 78 ten name van GGD Brabant-

Zuidoost onder vermelding van Creatieve 

koffie + datum

Samen bakken
Onder leiding van de familie Houben  

gaan we lekkere worstenbroodjes maken. 

Locatie: Willemstraat 39, 5611 HC Eindho-

ven.

Activiteiten maart tot en met juli 2022
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Even voorstellen

Tilly Rooijakkers
Vorig jaar stond in Mnieuws een stukje 
over het afscheid van Joke Cats. Na een 
afscheid van iemand op de werkvloer 
komt er ook een nieuw gezicht om de 
hoek kijken.  
Daarom wil ik mij graag voorstellen 
als de ‘nieuwe’ team secretaresse bij 
Mantelzorg Verlicht.             
Mijn naam is Tilly Rooijakkers en ik ben 
woonachtig in Oss. In mijn 8 jaar dat ik 
heb gewerkt bij een Welzijnsinstelling 
in Oss, heb ik veel contact gehad met 
mantelzorgers. Vijf jaar als Financieel 
en administratief medewerkster en 
later 3 jaar als Ouderenwerker voor 
de afdeling Personenalarmering. Daar 
coördineerde ik 10 technische vrijwil-
ligers. Na wat omzwervingen de afge-
lopen jaren ben ik erg blij weer in deze 
wereld terug te zijn.
En ik ben hartelijk ontvangen door 
leuke en lieve collega’s. 
Als je naar het steunpunt belt kun je 
mij dus aan de telefoon krijgen. Moge-
lijk kom je ook een keertje tegen bij een 
van de bijeenkomsten. Ik ga met veel 
plezier naar mijn werk en ik vind het 
leuk om je te leren kennen; telefonisch, 
per mail of bij een activiteit.
Mijn vrije uurtjes besteed ik vooral aan 
lekker koken, yoga, theater, afstanden 
fietsen en wandelen in de natuur en op 
een regenachtige dag kan ik mij heer-
lijk vermaken met een boek.

Graag tot ziens, Tilly Rooijakkers

Aanmeldformulier activiteiten 
(achterzijde ook invullen)

Naam

Straat  

Postcode  

Woonplaats 

Telefoon    

Mobiel   

E-mail

Dit aanmeldformulier kunt u uitknippen en in een enveloppe 

zonder postzegel sturen naar Steunpunt Mantelzorg Verlicht, 

Antwoordnummer 10422, 5600 VB Eindhoven. 

Het steunpunt heeft wekelijks een spreek-

uur op maandag van 13.00 tot 15.00 uur en 

vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, behalve  

tijdens schoolvakanties en feestdagen 

Je kunt het steunpunt vinden op het 

Clausplein 10, in het gebouw van de GGD 

Brabant-Zuidoost.

Let op: In verband met de schoolvakanties 

vervalt het inloopspreekuur op maandag  

28 februari, vrijdag 4 maart, 2 mei en  

6 mei 2022.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken met een van 
de mantelzorgconsulenten? 
Het gesprek kan plaatsvinden bij je thuis, in een spreek-

kamer bij de GGD of tijdens een wandelingetje vanuit 

je huis of met vertrekpunt de GGD. Een telefonische 

afspraak of online via TEAMS kan natuurlijk ook.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven is bereikbaar 

op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoon 088 

0031 288 of via e-mail info@mantelzorgverlicht.nl

Inloopspreekuur Clausplein 10
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Aanmeldformulier activiteiten 
(achterzijde ook invullen)

o	  Ja, ik kom naar Samen even uit de zorg ‘natuur’  op

 o dinsdag 1 maart  o dinsdag 3 mei  o dinsdag 5 juli 

 o dinsdag 5 april  o dinsdag 7 juni

o	  Ja, ik kom naar Samen even uit de zorg ‘creatief’  op

 o donderdag 10 maart  o donderdag 12 mei  o donderdag 14 juli 

 o donderdag 14 april  o donderdag 9 juni

o	  Ja, ik kom naar Samen even uit de zorg ‘ontspanning’  op

 o maandag 7 maart  o maandag 25 april  o maandag 20 juni 

 o maandag 21 maart  o maandag 16 mei  o maandag 4 juli

 o maandag 4 april  o maandag 30 mei  

  

o	  Ja, ik kom naar Creatieve koffie ‘samen bakken’  op

 o woensdag 6 april van 14.30 tot 16.30  

 o woensdag 6 april van 19.00 tot 21.00

 o vrijdag 8 april van 14.30 tot 16.30 

o	  Ja, ik kom naar Creatieve koffie ‘energiek met Tai Chi’  op

 o dinsdag 14 juni van 10.00 tot 12.00  

 o dinsdag 21 juni van 10.00 tot 12.00

 o donderdag 23 juni van 19.00 tot 21.00 

o	  Ja, ik kom naar de workshop ‘Volmacht en vertegenwoordiging’  

op woensdag 18 mei van 10.00 tot 15.30 uur

 

o	  Ja, ik kom naar de Ondersteuningsgroep NAH

 o donderdag 21 april o donderdag 15 september 

 o donderdag 19 mei o donderdag 20 oktober

 o donderdag 16 juni o donderdag 17 november

o	  Ja, ik kom naar de Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers voor mensen met dementie

 o maandag 16 mei o maandag 27 juni 

 o maandag 30 mei o maandag 11 juli

 o maandag 13 juni 

Mantelzorgers nemen een groot 

deel van de zorg op zich. Uit on-

derzoek blijkt dat in 40% van alle 

zorgsituaties de mantelzorger dit 

helemaal alleen doet, zonder pro-

fessionele hulp. Wanneer de man-

telzorg weg zou vallen is er veel 

meer professionele zorg nodig en 

een deel van de zorgvragers zou 

zonder mantelzorgers niet zelfstan-

dig meer thuis kunnen wonen.

Mantelzorgers die ondersteund worden en 

zich competent voelen kunnen de situatie 

beter aan en hebben minder kans op overbe-

lasting. De eerste stap hierbij is dat je jezelf 

herkent als mantelzorger en dat je weet 

welke ondersteuning er is. 

Wijkgerichte aandacht voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht is altijd 

op zoek naar mensen die mantelzorg verle-

nen. Het helpt als je weet dat er een plek is 

waar je op terug kunt vallen. Bovendien kan 

het steunpunt helpen je kennis en vaardig-

heden te vergroten waardoor je draagkracht 

versterkt wordt. 

Actief ontmoeten
Het steunpunt mantelzorg probeert mensen 

te bereiken via allerlei activiteiten maar ook 

door actief het contact te zoeken. Komend 

jaar gaan we naar verschillende wijken om 

mensen te ontmoeten. 

Zoals bijvoorbeeld in de wijken Oud-Strijp 

en Dommelbeemd. Uit de monitor van de 

GGD blijken in deze wijken veel mantelzor-

gers zwaar belast te zijn, namelijk ruim 40% 

terwijl in Eindhoven het gemiddelde op 17% 

ligt. Ook wonen in deze wijken relatief veel 

mantelzorgers, ongeveer 20% van de wijkbe-

woners is mantelzorger. 

We werken vaak samen met andere organisaties om met 

mantelzorgers in contact te komen. Maar we organiseren 

ook zelf veel activiteiten. Misschien ben je ons al tegengeko-

men op de ‘Landelijke Burendag’ of heb je al een berichtje 

gelezen in je eigen wijkkrantje. Heb je vragen of zijn er 

activiteiten in je wijk waar wij bij kunnen aansluiten laat 

het ons weten. En natuurlijk graag tot ziens.

Dementievriendelijke 
gemeenten
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. De 

provincie Noord-Brabant is in Nederland koploper 

in vergrijzing. De verwachting is dat het aantal 

mensen met dementie van 34.000 toeneemt tot 

61.000 in 2030. 

Gemiddeld leeft iemand met dementie 8 jaar 

met de ziekte. Het grootste aantal van deze jaren 

wonen mensen zelfstandig thuis. De zorg voor 

mensen met dementie ligt voor een groot deel bij 

naasten, zoals partners en kinderen.

Veel inwoners en organisaties in Eindhoven krijgen 

te maken met dementie. Noord-Brabant startte in 

2012 met het programma Dementievriendelijke 

Gemeenschap. Inmiddels doen al meer dan 60  

Brabantse gemeenten mee. 

In een Dementievriendelijke Gemeente ofwel  

Gemeenschap (DVG) is aandacht voor de situatie 

van mensen met dementie én hun mantelzorgers. 

Een dementievriendelijke gemeente werkt actief 

samen met partijen zoals de regionale afdeling 

van Alzheimer Nederland. Maar ook met lokale 

organisaties zoals de GGD, welzijnsorganisaties, 

zorginstellingen, huisartsenpraktijken, buurtsport-

coaches, cultuuraanbieders, ondernemers, vereni-

gingen, vrijwilligersorganisaties en inwoners.

In tien doelstellingen is geformuleerd waar een 

dementievriendelijke gemeenschap naar streeft. 

Zoals kennis vergroten, ontmoetingen organiseren 

tussen mensen met en zonder dementie, taboes 

doorbreken en bereiken dat mensen veilig thuis 

kunnen blijven wonen. 

In Eindhoven zijn een aantal Dementievriendelijke 

Gemeenschappen opgestart. 

- Vonderkwartier

- Kronehoef Oost 

- Gestel 

Meer informatie kunt u vinden op  

www.samendementievriendelijk.nl

Fo
to

 M
an

te
lz

or
gN

L

Mnieuws39inlegvel.indd   4 22-02-22   14:49


