
ZATERDAG 09 NOVEMBER
11.00 - 16.00 Zorg- en Welzijnmarkt vol beleving, voor iedereen!
 De Prinsenhof, Hasselt

MAANDAG 11 NOVEMBER
10.00 - 12.00 Voor- en nadelen / mogelijkheden van mantelzorgwoningen
 Duntep | Toesebolte, Zwartsluis
14.30 - 17.00 Bingo
	 IJsselheem	|	Teeuwland,	Hasselt
15.00 - 16.00 Kraak de code voor alle leeftijden | gratis toegankelijk
	 Buurtsportcoach	|	Teeuwland,	Hasselt
19.30 Quizavond	incl.	hapje	en	drankje voor alle leeftijden
	 IJsselheem	|	De	Meente	Stadskamp,	Genemuiden
20.00 - 22.30 Film: Layla M	incl.	Marokkaanse	hapjes voor alle leeftijden
	 SCAB	|	Bibliotheek,	Hasselt

DINSDAG 12 NOVEMBER
13.30 - 17.00 Voor- en nadelen / mogelijkheden van mantelzorgwoningen
 Duntep | Toesebolte, Zwartsluis
14.00 - 16.00 Infostand particuliere aanvullende mantelzorg en hulp bij dementie
	 Saar	aan	huis	|	Toesebolte,	Zwartsluis	 	
14.00 - 16.00 Marktbezoek en uitdelen bloemen aan mantelzorgers
	 Contactgroep	Mantelzorg	|	Weekmarkt,	Genemuiden
16.15 Stadswandeling met gids	na	afloop	kopje	snert	in	restaurant	De	Meente	
	 IJsselheem	|	De	Meente	Het	Plein,	Genemuiden
19.30 - 20.30 Yoga Joke	Keizer	|	Teeuwland,	Hasselt
20.00 Lezing / presentatie over Patagonië door	natuurfotograaf	Paul	v.	Gaalen
	 SAKZ	|	Sluuspoort,	Zwartsluis

WOENSDAG 13 NOVEMBER
09.30 - 10.30 Sprekende pop Tessa	laat	mensen	herinneren	i.v.m.	vergeetachtigheid
	 NPV	|	De	Hazelaer,	Hasselt
10.30 - 11.30 Sprekende pop Tessa	laat	mensen	herinneren	i.v.m.	vergeetachtigheid
	 NPV	|	Teeuwland	Buurtkamer	PLUS,	Hasselt
14.30 - 17.00 Bingo opgave verplicht
	 IJsselheem	|	De	Schans,	Zwartsluis
19.00 - 21.30 Kookworkshop Mantelzorg Plankje borrelhapjes opgave verplicht
	 André	Koudijs	|	De	Herderin,	Hasselt

DONDERDAG 14 NOVEMBER
10.00 - 15.00 Kennismaking met dagbesteding op de Pieperhoeve
	 Zorgboerderij	de	Pieperhoeve,	Genemuiden	| gratis toegankelijk
13.00 - 15.00 Infostand particuliere aanvullende mantelzorg en hulp bij dementie 
	 Saar	aan	huis	|	Teeuwland,	Hasselt
14.00 - 16.00 Marktbezoek en uitdelen bloemen aan mantelzorgers
	 Contactgroep	Mantelzorg	|	Weekmarkt,	Hasselt
14.00 - 17.00 Stoelmassage, massage, hoofd- gezichtmassage doelgroep 18+
	 Diverse	massagepraktijken	|	Teeuwland,	Hasselt
19.30 - 22.00 Verrassingsavond opgave verplicht
	 NPV/Steunpunt	Mantelzorg	|	d’Overtoom,	Genemuiden

VRIJDAG 15 NOVEMBER
10.00 - 11.00 Sprekende pop Tessa	laat	mensen	herinneren	i.v.m.	vergeetachtigheid
	 NPV	|	De	Meente,	Genemuiden
10.30 - 11.30 Yogales opgave verplicht
	 Yoga	Centrum	Werkplaats	|	Teeuwland,	Hasselt
10.00 - 15.00 Kennismaking met dagbesteding op de Pieperhoeve
	 Zorgboerderij	de	Pieperhoeve,	Genemuiden	| gratis toegankelijk
13.30 - 16.00 Infostand particuliere aanvullende mantelzorg en hulp bij dementie
	 Saar	aan	huis	|	‘t	Olde	Staduus,	Genemuiden
13.30 - 20.00 Voor- en nadelen / mogelijkheden van mantelzorgwoningen 
	 Duntep	|	‘t	Olde	Staduus,	Genemuiden
14.00 - 16.00 Marktbezoek en uitdelen bloemen aan mantelzorgers  
	 Contactgroep	Mantelzorg	|	Weekmarkt,	Zwartsluis
19.00 - 22.00 Film: Intouchables 12 tot 18 jaar | gratis toegankelijk
	 Fun	&	Forget	|	Soos,	Zwartsluis

9 t/m 15 
NOVEMBER
WEEK VAN DE
MANTELZORG

Voor 
alle activiteiten 

geldt	een	bijdrage	van	
€3,00 per persoon en 
opgave	is	niet	nodig,	

tenzij	anders	
vermeld.

Zaterdag 09 november 
de prinsenhof hasselt

11.00 - 16.00 uur Zorg- en 
Welzijnmarkt

Een markt
vól beleving

 en voor 
iedereen

“Zwartewaterland zet 
mantelzorgers in 

het zonnetje!”

Alle 
activiteiten 

voor mantelzorgers
op een

 rij

Verrassingsavond
Dé avond voor alle mantelzorgers! Wij nodigen alle 
mantelzorgers in Zwartewaterland uit voor deze 
gezellige verrassingsavond. Een heerlijk avondje 
ontspannen en lachen met een hapje en drankje.

Maak kennis met nieuwe producten als 
dementiebrillen, test scootmobielen 
op het circuit, geniet van optredens 
en bezoek de verwenhoek met 
massages en manicure.

KRAAK 
DE CODE!

vind de verborgen
locaties, door 

samen opdrachten
 op te lossen

       Tessa
Maak kennis met sprekende 
pop Tessa. Tessa ondersteunt 
bij de dagelijkse structuur 
en geeft suggesties voor 
activiteiten. Waar het om 
draait is activering!

Meer info:        www.welzijnzwartewaterland.nl

YOGACENTRUM
DE WERKPLAATS

DIACONAAL
PLATFORM


