
Wo.
07-04

Levend Stratego en Het Jachtseizoen 
Levend Stratego en Het Jachtseizoen zijn leuke, spannende 
samenwerkingsspellen die we in het Nunspeetse bos gaan 
spelen. Deze activiteit wordt verzorgd door een medewerker 
van Stichting Grip op je leven en Steunpunt Mantelzorg. 
Voor wie:   Jonge mantelzorgers (voortgezet onderwijs)
Tijd:     19.00 – 21.00 uur (Inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie:     Stichting Grip op je leven, Eperweg 135,  
    Nunspeet
Kosten:     Geen  
Max. aantal pers.: 20 (minimaal 8)

Creatieve activiteit
Wat we gaan doen is nog een verrassing!
Tijd:     19.00-20.30 uur
Locatie:     Philadelphia, Atelier De Kokon,  
    Stationslaan 77, Nunspeet
Kosten:     Geen 
Max. aantal pers.: 10

Paardrijden en mountainbiken
Mountainbiken door de mooie bossen op de Veluwe.  
Misschien komen we onderweg wel een edelhert tegen. We gaan zowel 
over fietspaden als off-road bospaadjes. Kortom een leuk en actief  
avontuur! Als tweede activiteit gaan we met de paarden aan de slag. 
Activiteiten waar je aan kunt denken zijn: borstelen, estafetteloop en een 
ritje op het paard.
Voor wie?    Jonge mantelzorgers (8-14 jaar)
Tijd:     19.00 – 21.00 uur (Inloop vanaf 18.45 uur) 
Locatie:     Stichting Grip op je leven, Eperweg 135, Nunspeet
Kosten:     Geen  
Max. aantal pers.: 18 

Do.
07-05

Ma.
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Aanmelden is bij alle activiteiten gewenst:  
Steunpunt Mantelzorg,tel. (0341) 25 72 42 of per mail:  
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl  o.v.v. de datum en activiteit.  

Vormen vervoer, mantelzorg, financiën e.d. een belemmering om te kunnen komen? 
Geef dit ruim op tijd aan, we denken graag mee!  

De mantelzorgkalender is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg i.s.m. Stichting 
Welzijn Nunspeet, Zorgverlening Het Baken, Buurtzorg Nunspeet,  
Stichting Grip op je leven, Philadelphia en Zorggroep Noord West-Veluwe.

Wilt u meer informatie of heeft u de mantelzorgkalender niet ontvangen?  
Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg. 

Inspirerende bijeenkomsten 
voor mantelzorgers!

 



Mantelzorgwandeling
Een gezellige, ontspannende natuurwandeling langs de mooiste  
plekjes van de Gemeente Nunspeet. Ter afsluiting wordt er een kop 
koffie/thee genuttigd bij een restaurant in de buurt. 
Tijd:           09.30-11.30 uur
Locatie:   Verzamelen bij Steunpunt Mantelzorg,  
                    Dienstencentrum Het Venster,  
  Elburgerweg 15, Nunspeet
Kosten:    Consumpties voor eigen rekening

Creatieve workshop
We maken deze ochtend een cadeautje van papier.  
Leuk om aan iemand te geven of zelf te houden!
Tijd:           10.00-12.00 uur
Locatie:   Stichting Welzijn Nunspeet, Veluvine,  
  F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet
Kosten:    Geen  
Max. aantal pers.: 25

Thema-avond ‘Grenzen aangeven’  
Er wordt vaak makkelijk gezegd dat je je grenzen moet  
aangeven/moet stellen. Maar waar liggen je grenzen?  
Wat is je grens? Deze bijeenkomst wordt verzorgd door  
Yvonne Ruigrok, preventiewerker bij Mentaal Gezond Noord-Veluwe
Tijd:           19.30-21.00 uur
Locatie:   Steunpunt Mantelzorg, Dienstencentrum  
  Het Venster, Elburgerweg 15, Nunspeet
Kosten:    Geen

Geschiedenisquiz en borreluurtje
Wie weet het meest van de geschiedenis? Kom mee doen met deze  
leuke en leerzame quiz. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar 
een ‘borrel’ te nuttigen en na te praten. 
Tijd:          15.00-17.00 uur
Locatie:   Het Baken, Locatie Seewende,  
                    Het Groene Portaal 1, Nunspeet
Kosten:    Geen (incl. één consumptie)   
Max. aantal pers.: 20

Za.
07 -09

Ma.
07-10

Za.
07-03

Bachbloesems en aromatherapie
Even tot rust komen? Maak tijdens deze middag kennis met 
bachbloesems en aromatherapie door gebruik te maken  
van massageolie.
Tijd:                                         13.30-16.00 uur
Locatie:                                 Buurtzorg, Oenenburgweg 86, Nunspeet
Kosten:                                   Geen  
Max. aantal pers.:            15

Stamppottenbuffet en thema-avond ‘Dementie’
Voorafgaand aan de thema-avond wordt voor u een  
stamppottenbuffet geserveerd waarna er voorlichting  
gegeven wordt voor mantelzorgers van mensen met  
dementie. O.a. dagelijkse ondersteuning, het noodplan en  
respijtmogelijkheden komen aan bod. U kunt er ook voor 
kiezen om alleen deel te nemen aan het buffet of aan de  
thema-avond. De leiding is deze avond in handen van  
Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Tijd:                                          Maaltijd 18.00-19.30 uur
                                                   Voorlichting 19.30-21.00 uur
Locatie:                                  WOC De Veluwse Heuvel,  
                                                   Veluwse Heuvel 1, Nunspeet
Kosten:                                   Maaltijd: €4,- (incl. één consumptie)
                                                   Thema-avond: geen (incl. één

                                                   Beide: €4,- (incl. twee consumpties)
Max. aantal pers.:            50

Di.
07-01

Activiteitenprogramma
Iedere 7-de van de maand een 

inspirerende bijeenkomst voor mantelzorgers

Vr.
07-02

Za.
07-12

Walking dinner
Geniet van een heerlijk diner verspreid over drie locaties,  
op loopafstand!
Tijd: 
Locatie: 

Kosten: 
Max. aantal pers.:

17:30 – 20:30 uur
Startlocatie: Stichting Welzijn Nunspeet,  
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet  
(volgende locaties: Het Baken en  
Steunpunt Mantelzorg)
€7,50 
25

comsumptie)

Do.
07-11


