
	

Nieuwsbrief	Mantelzorg
	

In	elke	nieuwsbrief	Mantelzorg	geven	we	extra	aandacht	aan
een	dienst	die	u	kunt	vinden	in	de	Mantelzorgwaaier.	Dit	keer
de	‘Geestelijk	verzorger'.	Ook	lichten	we	toe	wat	een	Home-
Start	 vrijwilliger	kan	 betekenen	 en	 hebben	 we	 het	 over	 de
‘Zonnebloemauto',	 een	 praktische	 dienst	 van	 de
Zonnebloem.	 Bekijk	 ook	 onze	 agenda	 met	 workshops	 en
bijeenkomsten.		
	
Heeft	 u	 vragen,	 tips	 of	 wilt	 u	 meer	 informatie	 neem	 dan
contact	 op	 met	 0318	 208080,	 stuur	 een	 mail
naar	info@malkander-ede.nl

of	bekijk	onze	website.

Steuntje	in	de	rug	voor	gezinnen	
Ieder	 gezin	 maakt	 weleens	 een	 periode	 door	 waarin	 het	 niet
zo	 goed	 gaat:	 Ziekte,	 moeilijkheden	 met	 de	 kinderen,	 weinig
contact	 met	 vrienden	 en	 familie,	 problemen	 op	 het	 werk,
gebrek	 aan	 geld	 of	 spanningen	 thuis.	 Meestal	 lukt	 het	 om
deze	 problemen	 zelf	 op	 te	 lossen.	 Maar	 soms	 is	 het	 een
opluchting	als	iemand	tijd	heeft	om	te	luisteren	of	een	handje
helpt	 bij	 het	 goed	 regelen	 van	 praktische	 zaken.	 Een
vrijwilliger	 van	 Home-Start	 kan	 dan	 een	 steuntje	 in	 de	 rug	 bieden.	Kijk	hier	een	 filmpje	over
Home-Start.		
	
Ondersteuning	passend	bij	uw	situatie	
Home-Start	is	er	voor	gezinnen	met	in	elk	geval	één	kind	onder	de	17	jaar.	Elk	gezin	is	anders.
Elke	 vraag	 ook.	 Daarom	 krijgt	 u	 de	 ondersteuning	 die	 bij	 uw	 gezin	 past.	 Een	 vrijwilliger	 komt
wekelijks	of	elke	twee	weken	langs	en	helpt	graag	een	handje	mee	bij	de	opvoeding,	biedt	een
luisterend	oor,	geeft	zonodig	tips	en	wijst	op	nuttige	voorzieningen	en	regelingen.	Een	vrijwilliger
helpt	u	op	weg	en	geeft	weer	zelfvertrouwen.	De	duur	van	de	ondersteuning	wordt	afgestemd
op	de	behoefte.			
	
Wij	staan	voor	u	klaar	
Bent	u	moeder	of	vader	van	één	of	meer	kinderen	en	wilt	u	meer	informatie	over	ondersteuning
door	één	van	onze	vrijwilligers?	Neem	dan	gerust	contact	op	met	de	coördinator.	De	Home-Start
coördinator	maakt	een	afspraak	met	u	om	samen,	bij	u	thuis,	de	vraag	te	bespreken.	Dit	kan	via
info@malkander-ede.nl	of	0318-208080.	

Afgelopen	 22	 april	 	 is	 er	 in	 Ede	 Centraal	 een	 nieuwe
ontmoetingsplek	 voor	 mantelzorgers	 gestart.	 Elke	 vierde
vrijdag	 van	 de	 maand	 van	 10.00	 -	 11.30	 uur	 in	 Servicepunt
Bunschoterhof,	Bunschoterhof	10,	Ede.	
		

Het	 Mantelzorgtrefpunt	 is	 een	 ontmoetingsplek	 waar	 u	 met	 gelijkgestemden	 persoonlijke
ervaringen	 en	 de	 gevoelens	 die	 het	 zorgen	 met	 zich	 meebrengt	 kunt	 delen.	 U	 krijgt	 dan	 de
waardering	 voor	 wat	 u	 doet.	 Deze	 gesprekken	 zijn	 onder	 begeleiding	 van	 een
professionele	gespreksleider	 in	een	vertrouwde	en	veilige	omgeving.	Ga	voor	meer	 informatie
naar	de	website	van	www.mantelzorgtrefpunt.nl			

Op	 7	 maart	 2022	 is	 Odensehuis	 Ede	 gestart	 door	 Karin
Streuper,	 samen	 met	 een	 aantal	 andere	 vrijwilligers,
waaronder	 twee	 casemanagers	 dementie.	 Het	 Odensehuis
Ede	is	een	ontmoetingsplaats	voor	mensen	met	geheugenklachten,	beginnende	dementie.

En	 ook	 voor	 hun	 naasten,	 vrienden	 en	 buurtgenoten	 is	 het	 een	 plek	 om	 gelijkgestemden	 te
ontmoeten	of	 informatie	 te	ontvangen.	Men	kan	bij	het	Odensehuis	 terecht	zonder	 indicatie	of
diagnose.

“Ook	 in	 Ede	 zijn	 er	 veel	 mensen	 die	 uit	 schaamte	 hun	 geheugenproblemen	 verbergen.	 Dat	 is
helemaal	 niet	 nodig.	 Ook	 bij	 de	 fase	 van	 ‘iets	 is	 niet	 pluis’	 kan	 men	 al	 terecht	 bij	 het
Odensehuis”,	aldus	Karin	Streuper.	
	
Werkwijze	
Elke	 maandag	 van	 10.00	 -	 15.00	 uur	 is	 er	 inloop	 voor	 iedereen	 die	 te	 maken	 heeft	 met
geheugenproblemen	of	hun	naaste.	Samen	met	een	team	van	betrokken	vrijwilligers	biedt	het
Odensehuis	 de	 mogelijkheid	 voor	 ontmoeting,	 activiteiten	 en	 is	 er	 ruimte	 voor	 vragen.	 Het
Odensehuis	Ede	bevindt	zich	op	de	Verbindelaarsweg	138,	Ede,	gebouw	Stall.	Aanmelden	kan
via	odensehuisede@gmail.com	of	via	telefoon:	06-33916515.		
	
Aanleiding	
“Mijn	 moeder	 heeft	 ongeveer	 10	 jaar	 geleden	 geheugenklachten	 gekregen	 en	 het	 eerste
verschijnsel	 was	 vermindering	 van	 taalvermogen”,	 vertelt	 Streuper.	 “Ze	 kon	 zich	 steeds
moeilijker	 uiten.	 En	 ze	 kreeg	 moeite	 met	 het	 invullen	 van	 haar	 dagen.	 Het	 is	 belangrijk	 voor
mensen	 om	 actief	 te	 blijven,	 ook	 om	 het	 proces	 van	 dementie	 te	 vertragen.	 Zij	 is	 toen	 bij	 het
Odensehuis	 in	haar	woonplaats	terecht	gekomen.	Daar	werd	ze	heel	 liefdevol	opgevangen	en
begeleid.	Ze	genoot	enorm	van	gezelschap.	Samen	koffie	drinken,	puzzelen,	wandelen,	muziek
luisteren.	Voor	iedereen	was	er	een	passende	activiteit.	Een	mooie	uitspraak	die	ik	hoorde:	‘ik
heb	dan	wel	dementie,	mijn	hart	is	niét	dement’.”		
Verdere	info:	www.odensehuisede.nl	

	
Vanaf	1	mei	is	de	mantelzorgwaardering	van	€100,-	weer	aan	te
vragen	bij	de	gemeente	Ede.	Dit	bedrag	is	geen	vergoeding
voor	gemaakte	kosten,	maar	een	blijk	van	waardering.	Het	is
een	cadeautje,	waar	u	wat	leuks	mee	mag	doen.	

Degene	voor	wie	u	zorgt	kan	deze	blijk	van	waardering	op	de
website	van	de	gemeente	Ede	voor	u	aanvragen.	Ook	als
deze	persoon	in	een	instelling	woont.

Als	u	het	via	de	website	niet	prettig	vindt,	kunt	u	ook	bellen	naar	0318	-	140318	(gemeente	Ede)
en	vragen	of	ze	een	papieren	aanvraagformulier	naar	u	toe	kunnen	sturen.		

"De	Zonnebloemauto"	
		
De	 Zonnebloem	 biedt	 in	 samenwerking	 met	 Welzorg	 de
mogelijkheid	 om	 een	 auto	 te	 huren	 voor	 mensen	 die	 in	 een
rolstoel	zitten	of	in	een	scootmobiel.

Dit	betekent	dat	mensen	met	een	fysieke	beperking	niet	altijd
aangewezen	 zijn	 op	 speciaal	 taxi	 vervoer,	 maar	 kunnen	 zij
ook	samen	met	familie	of	vrienden	erop	uit.	Wellicht	voor	u	als
mantelzorger	een	leuk	idee.	

Op	verschillende	plekken	in	Nederland	kunt	u	een	auto	huren.	Dichtstbijzijnde	plaats	bij	Ede	om
te	 huren	 is	 Arnhem,	 aan	 de	 Kemperbergerweg	 139E	 (locatie	 bij	 SIZA).	 Ook	 Apeldoorn	 en
Amersfoort	zijn	mogelijkheden.		
	
Kosten	in	het	kort

Bij	 iedere	 verhuur	 is	 een	 zonnebloempas	 nodig,	 kosten	 €	 10,-	 deze	 pas	 komt	 op	 naam	 te
staan	van	degene	met	een	fysieke	beperking	
Daghuur	is	€	45,-	inclusief	de	eerste	100	km,	daarna	betaalt	u	0,20	cent	per	km	
Op	 deze	 locatie	 bij	 SIZA,	 kunt	 u	 de	 auto	 ophalen	 om	 09.30	 uur	 en	 terugbrengen	 uiterlijk
16.00	uur.	Dit	lijkt	kort,	maar	het	is	mogelijk	de	auto	de	dag	van	te	voren	om	16.15	uur	al	op
te	halen.	Het	tarief	blijft	toch	gewoon	€	45,-.	
Naast	 de	 bestuurder	 en	 de	 rolstoel	 of	 scootmobielplek	 ,	 zijn	 er	 3	 a	 4	 normale	 zitplekken
beschikbaar.	Dit	verschilt	per	type	auto.	

Voor	 meer	 informatie	 kijk	 hier	 en	 kunt	 u	 zelf	 niet	 rijden,	 dan	 kan	 er	 wellicht	 een	 vrijwillige
chauffeur	rijden,	voor	meer	informatie	klik	op	de	link			

Boekentip:	De	Activiteitengids	
Auteur:	Eberhart,	Monika,	kosten:	€29,90		

Toegankelijk	boek	met	meer	dan	200	zinvolle	activiteiten	voor
mensen	 met	 Dementie.	 De	 auteur	 van	 dit	 boek	 heeft	 veel
werkervaring	 opgedaan	 met	 mensen	 met	 dementie,	 en	 heeft
dit	beschreven	in	deze	activiteitengids.

Er	 staan	 allerlei	 verschillende	 activiteiten	 vermeld,	 gericht	 op
allerlei	 interesse	 gebieden	 en	 ook	 moeilijkheidsgraad	 (dat
staat	zelfs	aangegeven).

Het	is	ook	te	leen	in	de	bibliotheek	van	Cultura.	

Nieuwsbrief	over	JMZ	GO!

Elke	maand	verschijnt	de	JMZ	Special!	Voor	en	over	Jonge
Mantelzorgers.	Hierin	houden	we	jullie	op	de	hoogte	van
allerlei	wetenswaardigheden,	activiteiten	en	cursussen.

Daarnaast	staat	het	vol	leuke	tips.	De	nieuwsbrief	is	gratis.	Lees	hier	de	nieuwsbrief	van
april	2022	

Facebook Twitter Website LinkedIn

Nieuwsbrief	Mantelzorg	mei	2022 Bekijk	de	webversie

Uitgelicht:	Interview	met	Froukje	Davidse

Een	 interview	 met	 geestelijk	 verzorger	 Froukje	 Davidse,	 werkzaam	 bij	 Levensvragen	 in	 de
Vallei.
	
“Niet	met	de	Bijbel	onder	de	arm”	
Levensvragen	 in	 de	 Vallei	 is	 een	 professioneel	 samenwerkingsverband	 van	 geestelijk
verzorgers.	“Het	beeld	over	geestelijk	verzorgers	is	nogal	gekleurd”,	vertelt	Davidse.	“Geestelijk
verzorgers	 komen	 niet	 met	 de	 Bijbel	 onder	 de	 arm	 of	 alleen	 bij	 sterven	 of	 ziekte.	 Er	 zijn	 veel
situaties	waarin	een	geestelijk	verzorger	kan	begeleiden	bij	levensvragen.	Denk	aan:	niet	lekker
in	je	vel	zitten,	geen	voldoening	vinden	in	je	baan,	of	hoe	kan	mijn	leven	van	meer	betekenis	zijn
voor	 anderen?	 Het	 gaat	 over	 ruimte	 maken	 voor	 zingeving:	 wat	 maakt	 voor	 jou	 het	 leven	 de
moeite	 waard?	 Zowel	 de	 moeites,	 als	 de	 bronnen	 van	 waarde.	 Het	 gaat	 veel	 meer	 over	 het
leven	dan	over	de	dood!		
		
“Geheimhouding”	
Geestelijk	 verzorgers	 bieden	 begeleiding,	 hulpverlening	 en	 advisering	 bij	 zingeving	 en
levensvragen.	“Met	strikte	geheimhouding”,	voegt	Davidse	toe.	Iedere	geestelijk	verzorger	heeft
zijn	 eigen	 specialisatie	 en	 achtergrond,	 denk	 aan:	 christelijk,	 humanistisch,	 islamitisch	 en	 ook
boeddhistisch.	“Op	dit	moment	kan	iedereen	van	50	jaar	en	ouder	gratis	geestelijke	verzorging
krijgen,	 dankzij	 een	 subsidie	 van	 VWS.”	 Als	 er	 sprake	 is	 van	 palliatieve	 zorg,	 is	 geestelijk
verzorging	 ook	 gratis.	 Zowel	 voor	 de	 zieke,	 als	 voor	 de	 naasten	 om	 hem/haar	 heen.	 Naast
individuele	 begeleiding	 zijn	 er	 ook	 groepen,	 zoals	 ‘Eten	 met	 zin’	 in	 Cultura.	 Een	 gezamenlijke
maaltijd	 waarbij	 je	 ook	 een	 zinvol	 gesprek	 voert	 over	 diverse	 levensvragen.	 Maar	 ook
lotgenotengroepen	en	rouwverwerking	zijn	mogelijk.		
		
“Een	sterretje	in	de	agenda”	
“Aan	mantelzorgers	bieden	we	een	luisterend	oor	en	aandacht.	Praten	over	zaken	zoals:	‘wat	is
voor	mij	belangrijk	om	de	zorg	vol	te	houden’?	‘De	toekomst	is	onzeker	geworden	door	ziekte’.
Of	 "mijn	 partner	 is	 veranderd	 en	 daarmee	 is	 onze	 relatie	 zo	 anders	 geworden".	 Of	 juist	 in
gesprek	met	degene	voor	wie	je	zorgt:	‘Hoe	ga	je	er	mee	om	dat	je	vaak	in	de	ontvangersrol	zit’.
We	kunnen	samen	zoeken	naar	de	balans	in	geven	en	nemen.”	Davidse	benadrukt:	“Als	je	het
nodig	hebt	om	met	een	ander	in	gesprek	te	gaan,	aarzel	niet.	Een	geestelijk	verzorger	is	geen
dominee	 of	 psycholoog.	 Het	 is	 geen	 behandeling,	 maar	 begeleiding.	 Een	 luisterend	 oor	 bij
levensvragen	met	een	praktische	kant.	 Ik	geef	soms	mantelzorgers	de	opdracht:	zet	elke	dag
een	sterretje	 in	de	agenda,	wat	staat	voor	 iets	zinvols/belangrijks	voor	 jezelf.	Een	moment	om
een	lichtpuntje	te	vieren.”	
		
Meer	weten?	Bekijk	de	website	+	het	filmpje	

Home-Start

Nieuwsberichten

Nieuw	Mantelzorgtrefpunt	Ede	Centraal

Odensehuis	in	Ede

Mantelzorgwaardering

Gespreksgroep	Steun	bij	verlies
De	 gespreksgroep	 bestaat	 uit	 maximaal	 zes	 deelnemers	 en	 richt	 zich	 specifiek	 op
partnerverlies.		

De	groep	komt	zes	keer	bij	elkaar	in	twee	wekelijkse	bijeenkomsten	van	10.00	tot	12.00	uur.	De
kosten	 bedragen	 €	 2,50	 per	 persoon	 per	 bijeenkomst	 voor	 koffie/thee.	 De	 groep	 start	 in
september	2022	bij	voldoende	deelnemers	en	wordt	geleid	door	twee	ervaren	vrijwilligers.	
		
Voor	meer	informatie	of	aanmelden	bel	met	Malkander	via	0318-208080	of	stuur	een	mail	naar
info@malkander-ede.nl	

Rouwcirkel
Misschien	niet	een	woord	waar	je	blij	van	wordt.	En	toch	speelt	het	veel	om	ons	heen.	Lorraine
van	der	Kuij	en	Bianca	Aversteeg	zijn	een	rouwcirkel	gestart.Dit	is	in	de	vorm	van	maandelijkse
digitale	ontmoetingen	voor	jongeren/	jongvolwassen	(16	tot	40	jaar)	die	een	ouder	of	verzorger
zijn	verloren.		
	
Elke	 ontmoeting	 staat	 in	 het	 teken	 van	 een	 ander	 thema.	 Denk	 aan:	 clichés,	 familiebanden,
rituelen,	uitvaart	regelen	etc.Aan	de	hand	van	deze	thema’s	kunnen	verhalen,	ervaringen	en	tips
uitgewisseld	worden.	Je	mag	actief	deelnemen	en	jouw	verhaal	met	ons	delen,	maar	je	mag	ook
aansluiten	en	vooral	luisteren.	
	
Aanmelden		
Aanmelden	 kan	 via	 het	 instragram	 account	 van	 Bianca	 @rouwerpower	 of	 via
rouwerpower@gmail.com.	Je	krijgt	dan	een	google	hangouts	link	om	deel	te	nemen.	
	
De	volgende	data	staan	gepland:	
Maandag	9	mei	19.30	-	21.00	uur	en	woensdag	1	juni	19.30	-	21.00	uur.

Gezocht:	Ervaringsmaatjes	voor	jonge	mantelzorgers
	
Ervaringsmaatjes	 is	een	maatjesproject	waarin	 jonge	mantelzorgers	worden	ondersteund	door
een	 jong	 volwassen	 vrijwilliger	 of	 stagiaire	 die	 zelf	 ook	 is	 opgegroeid	 met	 een	 ziek	 of	 beperkt
gezinslid.

Een	ervaringsmaatje	bezoekt	de	jonge	mantelzorger	één	keer	per	week	om	wat	leuks	te	doen
en	een	luisterend	oor	te	bieden.	Zij	weten	als	geen	ander	dat	zorgen	delen	ook	echt	zorgen	kan
schelen!	Interesse	om	als	maatje	mee	te	doen?

Neem	contact	met	ons	op	via	jmzgo@malkander-ede.nl		

Reminder:	De	Zelfzorgkaartjes

Begin	 dit	 jaar	 heeft	 iedereen	 die	 dit	 wilde	 een	 mooi	 pakketje	 "Zelfzorgkaartjes	 voor
Mantelzorgers"	 ontvangen.	 Mooie	 kleurrijk	 getekende	 kaarten	 met	 pakkende	 spreuken.	 Door
aandacht	 voor	 deze	 kaarten	 te	 vragen,	 willen	 wij	 uw	 aandacht	 voor	 uzelf	 als	 Mantelzorger
vragen.	 Uw	 balans	 is	 ons	 goud	 waard.	 Dus	 mocht	 u	 ze	 vergeten	 zijn,	 of	 in	 de	 kast	 gelegd
hebben,	 pak	 ze	 er	 weer	 eens	 bij,	 lees	 ze	 door	 of	 zet	 er	 eentje	 op	 een	 prominente	 plek,
bijvoorbeeld:	
Zet	jezelf	in	de	agenda,
Neem	tijd	voor	jezelf	,	van	rust,	plezier	tot	inspiratie.	

Weetjes	en	tips....

Wandeltip
Ga	op	avontuur	in	dit	heuvelachtige	bos	en	geniet	van	het	uitzicht	over	het	uitgestrekte
heideveld.	Kijk	bij	de	observatiepost	uit	naar	de	pony’s	en	de	Spaanse	Sayaguesa-runderen	die
op	de	vlakte	van	de	graasweide	grazen.	Zie	de	website.	
	
Nieuwe	info	voor	en	over	mantelzorgers	

De	website	van	Malkander	is	met	de	nieuw	geplaatste	informatie	weer	up	to	date.	Zo	is	er
duidelijker	wat	het	verschil	is	tussen	mantelzorg	en	vrijwilliger	zijn.	Er	is	informatie	over
regelingen	om	werk	en	mantelzorg	te	combineren,	maar	ook	diverse	tips	over	leuke	boeken,
blogs,	documentaires.	En	er	is	een	apart	kopje	gekomen	voor	professionals	en	vrijwilligers	waar
zij	snel	inzicht	krijgen	in	belangrijke	thema's	om	meer	voor	mantelzorgers	te	kunnen
betekenen.			
	
Handig	boekje	over	opname	in	een	verpleeghuis	

Zorg	jij	voor	een	volwassen	naaste	die	nog	thuis	woont?	Dan	kan	er	een	moment	komen	dat	de
zorg	te	intensief	wordt.	Opname	in	een	verpleeghuis	is	dan	mogelijk	de	beste	oplossing,	maar
ook	een	moeilijke	beslissing.	Wat	er	dan	allemaal	op	je	af	komt	en	waar	je	rekening	mee	moet
houden,	lees	je	in	deze	nieuwe	special.		

Agenda
Cursus	‘Psychiatrie	in	Vogelvlucht’		
Voor	wie:	Vrijwilligers	die	tijdens	de	uitvoering	van	hun	vrijwilligerswerk	in	contact	komen/	zijn
met	mensen	met	psychische	kwetsbaarheid.	Mantelzorgers	ook	welkom.		
Data:	12	mei	-	2	juni	(3	bijeenkomsten)	
Tijd:	09.00	-	12.00	uur	
Locatie:	Galvanistraat	1,	Ede	(Malkander)	
Kosten:	Gratis	
Aanmelden	via	deze	link		of	bel	0318	208080.
	
Bubble	voetbal	
Voor	wie:	Jonge	mantelzorgers	(8-21	jaar)	
Datum:14	mei		
Tijd:	14.00	-	16.30	uur	
Locatie:	Otterlo	Events,	Mosselsepad	28,	6731	SM	Otterlo	
Aanmelden	via	jmzgo@malkander-ede.nl	
	
Workshop	'Het	grote	geluk	in	kleine	dingen'	
Deze	luchtige	en	gezellige	workshop	voor	mantelzorgers	is	een	combinatie	van	korte	uitleg	over
positieve	psychologie,	alledaags	geluk	en	opdrachten.	Deelnemers	gaan	in	een	uur	tijd	o.a.	zelf
creatief	aan	de	slag	met	het	maken	van	een	moodboard	over	'Het	grote	geluk	in	kleine	dingen'.		
Na	afloop	neemt	iedereen	zijn	eigen	moodboard	mee	naar	huis,	met	een	kleine	toegift.		
Datum:	17	mei	
Tijdstip:	11.00	-	12.00	uur	
Locatie:	Ericahorst,	Proosdijerveldweg	55,	6714	AA	Ede	
Kosten:	Gratis	
Aanmelden	via	jjong@malkander-ede.nl	of	0318-208080	
	
Workshop	Uit	de	Piekerstand	
Voor	iedereen	die	vanuit	de	rol	als	vrijwilliger/	maatje	anderen	wil	helpen	om	minder	last	te
hebben	van	een	piekerend	hoofd.	Maar	natuurlijk	ook	fijn	om	te	gebruiken	voor	jezelf!	
Datum:	14	juni	
Tijdstip:	19.00	-	22.00	uur	
Locatie:	Galvanistraat	1,	Ede	(Malkander)	
Kosten:	gratis	
Aanmelden	via	deze	link	of	bel	0318-208080	
	
Alzheimer	Trefpunt	Ede	
Data:	Elke	derde	donderdag	van	de	maand	behalve	juli	en	augustus.	
Tijdstip:	19.30	-	21.00	uur	
Locatie:	Cultura,	Molenstraat	45,	lift	naar	2e	verdieping	6711	AW	Ede	(Parkeren:	op	het	
Kuiperplein	is	na	18	uur	gratis.)	
Aanmelden:	Vooraf	e-mail	sturen	aan	Richelle	Welker,	r.welker@alzheimervrijwilligers.nl	
	
Mantelzorg	Trefpunt	Ede	Centraal		
Data:	Vanaf	22	april	elke	4e	vrijdag	van	de	maand	
Tijd:	10.00	tot	11.30	uur	
Locatie:	Servicepunt	Bunschoterhof,	Bunschoterhof	10	in	Ede		
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl	
	
Mantelzorg	Trefpunt	Ede	Zuid	
Data:	Elke	4e	donderdag	van	de	maand.	
Tijd:	13.30	tot	15.30	uur	
Locatie:	Buurthuis	De	Meerpaal,	Industrielaan	1	in	Ede.	
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl	
	
Mantelzorgtrefpunt	Lunteren	
Data:	Elke	4e	woensdag	van	de	maand.	
Start:	19.00	-	21.00	uur	
Locatie:	Ana	Upu:	Van	der	Duyn	van	Maasdamstraat	16	in	Lunteren	
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl	
	
Mantelzorgtrefpunt	Veldhuizen-Kernhem	
Data:	Elke	4e	dinsdag	van	de	maand	
Tijdstip:	Inloop	13.30	uur.,	start	14.00	uur	tot	16.00	uur	
Locatie:	Buurtcentrum	De	Velder:	Munnikenhof	17,	6715	EC	Ede	
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl	
	
Parkinson	Café	
Data:	Iedere	2e	donderdag	van	de	even	maanden		
Tijd:	Inloop	14.30	uur.	Start	15.00	tot16.30	uur	(inclusief	15	minuten	pauze)	
Locatie:	Buurtcentrum	De	Velder:	Munnikenhof	17	in	Ede	
Aanmelden	via	info@parkinsoncafe-ede.nl	of	bel		06	-	53344127.	
Voor	wie	wil	kan	aansluitend	gratis	blijven	eten	om	17.00	uur	aan	de	Open	Eettafel.	In	augustus
is	er	meestal	een	uitje	en	zijn	we	niet	bij	De	Velder.	
	
Toon	Hermans	Huis	Ede	
Voor	wie:	Iedereen	die	met	kanker	te	maken	heeft,	is	welkom	bij	het	Toon	Hermans	Huis.	
Data:	Inloop	elke	dinsdag–,	woensdag-	en	donderdagmiddag	
Tijdstip:	13.00	-	16.30	uur	
Locatie:	De	Open	Hof,	Hoflaan	2	in	Ede	
Contact:	Bel	06	-	22	161	969	of	mail	naar		info@toonhermanshuisede.nl	
Het	Toon	Hermans	Huis	Ede	biedt	diverse	activiteiten	aan,	zoals	schilderen,	koor,	spelletjes,	
spreekuur.	Kijk	hier	voor	meer	informatie.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	ivanzeijst@malkander-ede.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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