
Activiteitenoverzicht
De Dordtse Verwenweek 2021
 
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Daarom zetten wij u in de 
schijnwerpers: er zijn deze hele week diverse activiteiten in Dordrecht
om u te verwennen en in het zonnetje te zetten. U verdient het! 

Activiteitenoverzicht Verwenweek 

Mantelzorg doe je samen!
Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In Dordrecht zijn er deze hele 
week diverse activiteiten om mensen die voor een ander zorgen extra in het 
zonnetje te zetten. Omdat u dat verdient!
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Balletschool De Singel

In De Bonte Papegaai
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Mantelzorg

Zaterdag 6 november 2021 

Feestelijke High Tea bij u Thuis!
De Dordtse Verwenweek gaat van start met een High Tea 
thuisbezorg actie voor mantelzorgers woonachtig in Dordrecht, 
georganiseerd door MEE Mantelzorg. U kunt zich aanmelden 
voor een High Tea voor 2 personen van Restaurant Post. Deze 
wordt op zaterdag 6 november tussen 10.00-15.00 uur bij u 
thuisbezorgd, zodat u met uw zorgvrager kunt genieten van 
wat lekkers. 
Aanmelden: ja, noodzakelijk voor 27 oktober via de website: 
www.meemantelzorg.nl (selecteert u de gemeente Dordrecht). 
Er zijn 1000 High Tea’s beschikbaar. Vol=vol. Let op: bij aan-
melding verwachten wij dat u thuis bent i.v.m. de bezorging. 
Informatie: MEE Mantelzorg: E info@meemantelzorg.nl
of T 078 206 32 02

Een Kadootje voor Jongeren!
Kent u een jongere tussen de 6-18 jaar, die zorgt voor iemand 
anders en woont in Dordrecht? Dat kan een broertje of zusje 
zijn, een kind die zorgt voor vader / moeder, opa / oma. 
Meld deze jongere aan en hij/zij krijgt een leuk kadootje 
thuisbezorgd.
Aanmelden: ja, voor 27 oktober via de website: 
www.meemantelzorg.nl (selecteert u de gemeente Dordrecht)
Informatie: MEE Mantelzorg: E info@meemantelzorg.nl
of T 078 206 32 02
 

Maandag 8 november 2021 
 
Mindful bewegen / Cognitieve Fitness
Wij gaan ontspannen bewegen op muziek. U krijgt tips om op 
een gezonde manier te bewegen om fit en actief te blijven. Geen 
ervaring nodig, trek gemakkelijke kleding en sokken aan en doe 
gezellig mee! Na afloop drinken wij samen nog een kopje koffie/ 
thee. 
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Locatie: Balletschool de Singel, Singel 15, 3311 SJ, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Willemien Luytjes: T 06 23 12 45 77
of E balletschooldesingel@hotmail.com 
 
Baristabus
Mantelzorgers zijn van harte welkom voor koffie met wat 
lekkers en een leuk presentje.  
Tijd: tussen 10.00-12.00 uur. 
Locatie: Crabbehoven, Restaurant De Plaza,
Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, bij Ilona Zeegers: E ilona.zeegers@pzcdordrecht.nl

Schrijfworkshop De onzichtbare held 
De grootste helden zijn helden die bijna niemand herkent. 
In deze creatieve schrijfworkshop zetten wij ze in de schijn-
werpers, al is het maar in uw eigen schrift. Schrijfervaring is 
meegenomen, maar niet nodig. Met eenvoudige en speelse 
zen-schrijfoefeningen boort u verhalen aan, waarvan u niet wist 
dat u ze in u had. 
Tijd: 13.30-14.45 uur.
Locatie: Zen.nl Dordrecht, Singel 28 (1e verdieping),
3311 SJ, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Anke Welten: E Dordrecht@zen.nl
of T 06 23 43 64 79 

Restorative Yoga
Restorative (herstellende) Yoga is een yoga vorm die geen 
inspanning vraagt. Het wordt ook wel passieve yoga genoemd 
en is meer meditatief. U blijft een tijdje in verschillende poses 
liggen en uw lichaam wordt ondersteund door kussens en 
dekens. Hierdoor wordt u uitgenodigd om spierspanning los te 
laten en de ultieme ontspanning te ervaren.  
Tijd: 13.30-14.30 uur.
Locatie: CoVita, Schuttevaerkade 99B, 3311 RB, Dordrecht
Aanmelden: Ja, (max. 10 personen) bij Fee Busenkell: 
E info@covita.nl 

Dinsdag 9 november 2021

Baristabus
Mantelzorgers zijn van harte welkom voor koffie met wat 
lekkers en een leuk presentje.  
Tijd: tussen 10.00-12.00 uur. 
Locatie: Dubbelmonde, Het Kruispunt, Koningstraat 290, 
3319 PH, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, bij Ilona Zeegers: E ilona.zeegers@pzcdordrecht.nl

Workshop Houten huisje versieren
Wij maken een sfeer decoratie voor in uw huis. Versier een 
houten huisje in uw eigen stijl of interesse. 
Tijd: 10.00-11.30 uur.
Locatie: Tante-Pip, De Savornin Lohmanweg 27, 
3317 LA, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Bianca Pipping: E info@tante-pip.nl 
of T 06 23 98 08 02

Koffie of thee met appelgebak in het Sterrenwiel
Mantelzorgers worden van harte uitgenodigd voor een kopje 
koffie of thee met appelgebak! Een gezellig moment, een 
luisterend oor: u kunt andere mantelzorgers ontmoeten en een 
praatje met elkaar maken. 
Tijd: 10.00-11.30 uur of 14.00-15.15 uur.
Locatie: Het Spectrum, Het Sterrenwiel, Dalmeyerplein 80, 
3318 DA, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, bij Carla Willems: E c.willems@hetspectrum.nl
of T 078 649 21 11 (ma-di-do-vr tussen 10.00-15.00 uur,
vraag naar de keuken).   

Alle activiteiten houden zich aan de RIVM richtlijnen. Van u verwachten wij dat u zich ook houdt aan de landelijke basisregels. 
Heeft u klachten: blijf dan thuis. Houdt u de informatie op onze website in de gaten voor actuele ontwikkelingen. Mochten er 
activiteiten anders verlopen of niet door kunnen gaan, zullen wij dat communiceren op:
www.meemantelzorg.nl/gemeentes/dordrecht/ 



Diamond Painting
Maak een leuke sleutelhanger voor uw sleutel, voor aan uw 
tas of voor in de kerstboom. Het resultaat is schitterend met 
de mooie steentjes! Als er tijd over is, maken we ook nog een 
waxinelichtjeshouder. 
Tijd: 13.30-15.30 uur.
Locatie: Trefpunt de Nieuwe Stoof, De Savornin Lohmanweg 100, 
3317 LA, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Ina De Jong: E inadejong@live.nl 
of T 078 617 32 40

Woensdag 10 november 2021

Creatieve Workshop Kaarten maken
Onder het genot van een kopje koffie / thee met iets lekkers, 
gaan wij een paar kaarten maken.  
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
3318 CB, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Toni van de Wulp (In De Bonte Papegaai): 
E tonivdwulp@hotmail.com of T 06 40 40 49 95

Workshop RGM 
RGM staat voor de Ronnie Gardner Methode, een vrolijke 
oefen-methode voor de hersenen op muziek. Deze is 
ontwikkeld voor mensen met aandoeningen aan het centraal 
zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en Dementie). 
Iedereen kan meedoen en ervaar wat het met uw mentale 
conditie doet! Na afloop ontvangt u een leuk presentje.  
Tijd: 11.00-12.00 uur.
Locatie: Revalidatiezorg Dordrecht, Locatie ASP, 3e Etage, 
Albert Schweitzerplaats, 3318 AL, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Ilona Zeegers: E ilona.zeegers@pzcdordrecht.nl

High Tea Revalidatiezorg
Mantelzorgers zijn van harte welkom op onze gezellige High 
Tea en ontvangen een leuk presentje. 
Tijd: 12.00-14.00 uur.
Locatie: Revalidatiezorg Dordrecht, Locatie ASP, 3e Etage, 
Albert Schweitzerplaats, 3318 AL, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, bij Ilona Zeegers: E ilona.zeegers@pzcdordrecht.nl

High Tea Buurtwerk
Jong en Oud: u bent allen van harte welkom bij onze gezellige 
High Tea en wij verrassen u met iets extra!   
Tijd: 13.00-15.30 uur.
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
3318 CB, Dordrecht
Aanmelden: Ja, voor 3 november bij Maudiene Romano: 
E maudiene.romano@desocialebasis.nl of T 078 654 97 47

Leren genieten van tijd voor uzelf 
Kent u dat? Heeft u eindelijk tijd voor uzelf en dan bent u moe, 
voelt u zich schuldig en lukt het niet om even rustig te gaan 
zitten. In deze kennismakingsworkshop zenmeditatie ervaart u 
hoe stilzitten werkelijk rust kan brengen. Ook krijgt u tips hoe 
u uzelf vaker op stilte trakteert, juist als u zich zorgen maakt of 
het druk heeft. Ervaar het zelf en meld u aan!
Tijd: 13.30-14.45 uur. 
Locatie: Zen.nl Dordrecht, Singel 28 (1e verdieping), 
3311 SJ, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Anke Welten: E Dordrecht@zen.nl 
of T 06 23 43 64 79 

Workshop Fleurige Herfst
U gaat op professionele wijze een leuk herfstboeketje 
maken! Deze workshop wordt verzorgd door van der Schans 
Bloembinders.
Tijd: 1e shift: 13.30-14.15 uur of 2e shift: 14.30-15.30 uur.
Locatie: De Admiraal, Admiraalsplein 168, 
3317 BC, Dordrecht
Aanmelden: Ja, noodzakelijk bij MEE Mantelzorg: 
E info@meemantelzorg.nl of T 078 206 32 02

Schilderworkshop ‘De Cuyp op de koffie’
Mantelzorgers zijn van harte welkom op deze schilder-
workshop, waarin Buurtwerk samenwerkt met Het Dordts 
Museum.  
Tijd: 13.30-15.00 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, 
3317 BC, Dordrecht
Aanmelden: Ja, (max. 10 personen) bij Nilufer Cankaya: 
T 078 617 92 07 

High Tea Bij Bosshardt
Bij Bosshardt: een huiskamer voor de buurt, organiseert een 
high tea voor mantelzorgers uit de wijk Reeland. 
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Locatie: Bij Bosshardt (Leger des Heils), Bankastraat 158, 
3312 GT, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, (max 10 personen) bij Ineke Hinke: 
T 078  614 64 88 of E i.hinke@legerdesheils.nl
 
Dromenvanger Workshop voor kinderen
Deze workshop is speciaal voor Dordtse Kinderen (6-12 jaar) 
die opgroeien met zorg thuis. Kom gezellig langs! Wij gaan met 
elkaar een prachtige dromenvanger maken, die je boven je bed 
kan hangen. Zo worden enge dromen opgevangen en kan je 
lekker slapen.  
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Locatie: Tante-Pip, De Savornin Lohmanweg 27,
3317 LA, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Bianca Pipping: E info@tante-pip.nl
of T 06 23 98 08 02 

Survival Clinic: Speciaal voor kinderen en jongeren! 
Doe jij ook mee met deze leuke en actieve Clinic in de 
buitenlucht met een echte hindernisbaan? Na instructie gaan 
wij die natuurlijk over! Het maakt niet uit of je sportief bent 
of niet, iedereen kan meedoen! We hebben een nieuw stuk 
parcours erbij, dus kom het uitproberen! 
Tijd: 18.00-19.00 uur.
Locatie: Gymforce One (bij Tennisvereniging CC) 
Schenkeldijk 13, 3328 LE, Dordrecht
Aanmelden: Deze Clinic is speciaal bedoeld voor jongeren 
(6-18 jaar) die opgroeien met zorg thuis. Aanmelden mag, 
maar hoeft niet. Natuurlijk mag je een vriend, vriendin, broer 
of zus meenemen.
Informatie: MEE Mantelzorg: E info@meemantelzorg.nl  
of T 078 206 32 02 

Donderdag 11 november 2021

Leren genieten van tijd voor uzelf 
Kent u dat? Heeft u eindelijk tijd voor uzelf en dan bent u moe, 
voelt u zich schuldig en lukt het niet om even rustig te gaan 
zitten. In deze kennismakingsworkshop zenmeditatie ervaart u 
hoe stilzitten werkelijk rust kan brengen. Ook krijgt u tips hoe 
u uzelf vaker op stilte trakteert, juist als u zich zorgen maakt of 
het druk heeft. Ervaar het zelf en meld u aan!
Tijd: 9.30-10.45 uur. 
Locatie: Zen.nl Dordrecht, Singel 28 (1e verdieping), 
3311 SJ, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Anke Welten: E Dordrecht@zen.nl 
of T 06 23 43 64 79 

Schrijfworkshop De onzichtbare held 
De grootste helden zijn helden die bijna niemand 
herkent. In deze creatieve schrijfworkshop zetten wij ze 
in de schijnwerpers, al is het maar in uw eigen schrift. 
Schrijfervaring is meegenomen, maar niet nodig. Met 
eenvoudige en speelse zen-schrijfoefeningen boort u verhalen 
aan, waarvan u niet wist dat u ze in u had. 
Tijd: 13.30-14.45 uur. 
Locatie: Zen.nl Dordrecht, Singel 28 (1e verdieping), 
3311 SJ, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Anke Welten: E Dordrecht@zen.nl 
of T 06 23 43 64 79 

Vrijdag 12 november 2021 

Workshop Schilder uw eigen schilderij!
Onder begeleiding van een ervaren kunstschilderes beschildert u 
een doek. U kunt kiezen uit verschillende afbeeldingen, die neemt u 
over op het doek en daarna gaat u schilderen. Na afloop kunt u uw 
eigen werk mee naar huis nemen. Ervaring mag, maar hoeft niet! 
Tijd: 9.00-12.00 uur. 
Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
3318 CB, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Hetty Litz: T 078 616 23 67

High KOFFIE!
Houdt u ook van koffie? Met wat lekkers en een goed gesprek!
Tijd: 10.00-11.30 uur.
Locatie: Tante-Pip, De Savornin Lohmanweg 27, 
3317 LA, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Bianca Pipping: E info@tante-pip.nl
of T 06 23 98 08 02

Zoete Inval 
Ontmoet andere mantelzorgers en maak kennis met de 
mantelzorgconsulenten. Kom gezellig koffie/ thee drinken met 
een lekker stuk taart. Wees welkom, wij waarderen het dat u 
voor een ander zorgt, nu zorgen wij even voor u! 
Tijd: Doorlopend tussen 13.30-15.30 uur. 
Locatie: MEE Mantelzorg, Johan de Wittstraat 40 A, 
3311 KJ, Dordrecht
Informatie: MEE Mantelzorg: E info@meemantelzorg.nl 
of T 078 206 32 02 

Mantelzorgdiners bij Resto VanHarte Dordrecht
Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte organiseert een 
gezellig driegangendiner voor mantelzorgers. Met dit 
feestelijke diner willen wij u een leuk avondje uit bieden! Bent 

u mantelzorger en wilt u andere mantelzorgers ontmoeten? 
Kom langs en eet gezellig mee! 
Tijd: 1e shift: 16.45 uur of 2e shift: 18.15 uur. 
Locatie: Het Polderwiel, Dudok-Erf 58, 3315 KA, Dordrecht
Aanmelden: Ja (max. 10 personen per shift) bij 
Mack Labbaci: E m.labbaci@restovanharte.nl 
of T 06 15 65 76 26 Let op: geen reservering is helaas geen 
deelname!

Workshop Cadeauverpakking maken
Van restmateriaal maken wij een mooie cadeauverpakking die 
u echt kunt gebruiken. 
Tijd: 19.00-21.00 uur.
Locatie: Tante-Pip, De Savornin Lohmanweg 27, 
3317 LA, Dordrecht
Aanmelden: Ja, bij Bianca Pipping: E info@tante-pip.nl
of T 06 23 98 08 02

Zaterdag 13 november 2021 

Sup samen met SUPworx door de Biesbosch
Wij starten met een uitleg suptechnieken voor beginners 
en daarna maakt u een fijne tour door de prachtige en 
rustgevende Biesbosch. 
Tijd: 1e shift: 13.00-14.30 uur of 2e shift: 15.00-16.30 uur. 
Locatie: Verzamelen op Parkeerterrein Biesboschcentrum, 
Baanhoekweg 53, 3313 LP, Dordrecht 
Aanmelden: Ja, noodzakelijk. Ga naar: www.supworx.com. 
Klik op ‘Boek je activiteit’.Scroll naar Go Mantelzorgers en 
klik op ‘Nu boeken’. Kies 13 november en uw voorkeurstijd. 
Klik op ‘Betalen’. Vul uw gegevens in. Met de kortingscode: 
IKBENMANTELZORGER is de activiteit gratis voor u. 
Informatie: minimum leeftijd: 16 jaar. Voor vragen: 
Embla Bouma: T 06 54 96 59 68 of E dordrecht@supworx.com. 
Op de website vindt u meer informatie en handige tips. 

Hele week: 8-14 november 2021 

Haal verwenmomentjes voor thuis
Cliënten van Gemiva dragen Dordtse mantelzorgers een warm hart 
toe en bakken deze week heerlijke verwenmomentjes voor u thuis. 
Bent u deze week in de buurt? Kom dan langs voor een attentie!  
Datum en Tijd: 8-12 november, tijdens openingstijden Gemivaria.  
Locatie: Gemivaria Cadeauwinkel, Voorstraat 390, 
3311 CX, Dordrecht
Informatie: Nella Rijsdijk, E: gemivaria.dordrecht@gemiva-svg.nl
N.B. Mantelzorgers van thuiswonende cliënten van Gemiva 
ontvangen deze attentie via hun kind/partner/verwant.

Extra attentie voor mantelzorgers bij Kunstmin
Bezoekt u tijdens De Dordtse Verwenweek een voorstelling bij 
Kunstmin (locatie Schouwburg), dan ontvangt u wat lekkers na 
afloop van de voorstelling.  
Datum en Tijd: attentie geldt voor alle voorstellingen van 8-14 
november. 
Locatie: Kunstmin, Locatie Schouwburg, Sint Jorisweg 76, 
3311 PL, Dordrecht
Aanmelden: Bestel uw kaartjes zelf online of via de kassa. 
Mail daarna naar E programmering@kunstmin.nl dat u 
gebruikt maakt van de attentie voor mantelzorgers. 
Informatie: Lieke Visser T 078 639 79 79 of kijk op
www.kunstmin.nlVrijd


