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Speciale editie i.h.k.v. de Mantelzorgdagen
10 november is de officiële dag van de Mantelzorg. Een dag waarop Nederland mantelzorgers verrast, want Mantelzorg mag naam hebben!
In en rondom de week van de mantelzorg dag is er in iedere gemeente waar Wél!zijn De Kempen
werkzaam is wel iets te doen. Hiermee laten zij zien hoe zeer zij mantelzorgers waarderen.
In deze nieuwsbrief laten wij u zien wat er in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre
wordt georganiseerd en hoe u zich kunt aanmelden.
Bent u mantelzorger in een van deze gemeenten dan leest u verderop in deze brief wat er in welke
gemeente georganiseerd wordt. Kent u mantelzorgers? Dan kunt u hen attenderen op deze activiteiten.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.
Bijvoorbeeld een vader die zorgt voor zijn zoon met een verstandelijke beperking, een dochter die
zorgt voor haar dementerende moeder of een partner die zorgt voor zijn chronisch zieke vrouw.
Lees meer over mantelzorg op de website van Mezzo

Hoeveel mensen verlenen mantelzorg?
 één op de drie Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg, dat zijn er ongeveer 4,4 miljoen
 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig, meer dan 3 maanden, als intensief, meer dan 8
uur per week, hulp
 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Dat zijn er 380.000
 Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
 één op de zes werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Gemeente Eersel
De gemeente Eersel nodigt mantelzorgers uit voor een mantelzorglunch of een beautymiddag en
deelt waarderingsbonnen uit. De lunch en de Beautymiddag wordt aan u als mantelzorger gratis
aangeboden als blijk van waardering voor uw inzet.
Wanneer en waar?
Lunch
Donderdag 15 november 12.00 - 13.30 uur
Locatie: Kerkebogten (de Refter) , Gebint 70, Eersel
Heeft u speciale dieetwensen waar wij rekening mee moeten houden geef dat dan even door bij de
inschrijving.
De deelname is gratis en tijdens de lunch zal de waarderingsbon van gemeente Eersel uitgedeeld
worden.
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Aanmelden is verplicht, graag uiterlijk 9 november via onderstaande inschrijfstrook, via mail info@welzijndekempen.nl of via telefoon 0497-514746.
Beautymiddag
Locatie: d’n Achterum, Voortseweg 9, Eersel
Dinsdagmiddag 13 november of Donderdagmiddag 15 november van 14.00 – 16.00 uur
Pure ontspanning en u wordt ook nog van een heerlijk kopje koffie of thee voorzien.
Een heerlijke verwenning met o.a. handmassage, visagie en hairstyling.
U kunt zich via onderstaande inschrijfstrook aanmelden. Noteer a.u.b. duidelijk op het formulier
waar u aan deel wilt nemen. Deelname is gratis en u bent van harte welkom.
Graag uiterlijk 9 november retour.
______________________________________________________________________________
Inschrijfstrook Mantelzorglunch donderdag 15 november
Naam
Telefoonnummer
Mailadres
Meldt zich aan voor

□

Lunch donderdag 15 november
Speciale dieetwensen: _______________________________________

□

Beautymiddag dinsdag 13 november

□

Beautymiddag donderdag 15 november

Uiterlijk 9 november inleveren bij Wél!zijn de Kempen, Eikenburg 2, Eersel
_____________________________________________________________________________

Gemeente Bladel
De gemeente Bladel bedankt al haar mantelzorgers met een lunch en een waardebon.
De lunch vindt plaats in het gemeentehuis van Bladel op vrijdag 16 november 2018 van 12.00 tot
14.00 uur.
Tijdens deze lunch bedankt wethouder Davy Jansen u persoonlijk en worden de eerste mantelzorgwaarderingen feestelijk door de wethouder uitgereikt.
Luncht u gezellig mee? Meld u dan vóór 9 november aan. Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet
alleen laten, maar wilt u wel graag naar de lunch toe komen? We denken graag met u mee over
een passende oplossing.
De mantelzorgwaardering en -lunch zijn bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor een inwoner
van Bladel. Woont u in Bladel, maar zorgt u voor een inwoner van een andere gemeente? Dan
biedt de betreffende gemeente mogelijk ook een mantelzorgwaardering aan. U kunt zich voor meer
informatie wenden tot de gemeente waar degene voor wie u zorgt woont.
U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier via www.bladel.nl/mantelzorgwaardering.
Als u het formulier hebt ingevuld kunt u op de knop ‘verzenden’ klikken. Als u geen toegang heeft
tot het internet of u wilt zich liever telefonisch aanmelden, kan dit via het algemene telefoonnummer van gemeente Bladel 0497 - 36 16 36. U vraagt naar mevrouw A. Bax .
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Gratis kaartjes theaterstuk Met De Mantel Der Liefde
Kurt Defrancq speelt voor mantelzorgers uit gemeente Bladel op woensdag 14
november 20.30 uur in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel het stuk “Met de
Mantel der Liefde”.
In de theatermonoloog ‘Met de mantel der liefde’ maken we kennis met de 80jarige Lowie, die veel zorg nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert zoveel mogelijk zorg te bieden. In dit intieme portret zien we een vader en een
zoon die allebei op hun eigen manier proberen vat op het leven te houden. Beide
rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq. Hij zet met dit stuk een aangrijpende
en pakkende theatrale voorstelling neer die raakt en ontroerd. Daarbij biedt de
voorstelling een herkenbaar beeld van de alledaagse problematiek van de mantelzorger dicht bij de dagelijkse praktijk. Een voorstelling waarbij de toeschouwer aan het bed
plaatsneemt maar tevens een plek onder de lampen, in het decor van het theater heeft.
De voorstelling vindt plaats in de week van de mantelzorg.
Het Steunpunt Mantelzorg stelt een aantal kaartjes beschikbaar voor
mantelzorgers uit gemeente Bladel.
Wees er snel bij want op =op.
Reserveren voor uiterlijk 9 november via mail
naar
info@welzijndekempen.nl of telefonisch via nummer 0497 514746.
U kunt ook even binnenlopen bij Informatiepunt Zorg en Welzijn, De
Goei Plak, Kloostertuin 2 in Bladel, Open op maandag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Gemeente Bergeijk
Gemeente Bergeijk waardeert haar mantelzorgers en dit jaar krijgt u als mantelzorger naast de
lunch een waardebon aangeboden door de gemeente Bergeijk.
De gemeente wil u graag uitnodigen voor de mantelzorglunch. Met deze lunch wil zij een moment
geven waarop het om u draait haar waardering uitspreken en bedanken.
Daarom gaat de lunch gepaard met de uitreiking van een bijzondere mantelzorgwaardering. Een
waardering die mede tot stand gekomen is door de medewerking van vele Bergeijkse ondernemers. Met deze waardering kunnen wij u écht in het zonnetje zetten.
De lunch is op vrijdag 9 november van 12.00 uur tot 13.30 uur. In het Aquinohuis, Dr. Rauppstraat
52 in Bergeijk
Graag horen we vóór vrijdag 2 november of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via
http://www.bergeijk.nl/mantelzorglunch of via 0497-514746.
Bent u nog niet aangemeld als mantelzorger dan is dit de uitgelezen kans om u aan te melden via
Wél!zijn de Kempen.
Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet alleen laten maar wilt u wel graag naar de
mantelzorglunch toe komen? Neem dan contact op met Wel!zijn de Kempen. Er wordt dan samen
gezocht naar een passende oplossing. Ook als het vervoer van en naar de lunch een probleem is.

Gemeente Waalre
Mantelzorgers worden in Waalre in het zonnetje gezet met een tegoedbon.
Het college van burgemeester en wethouders waarderen de inzet van mantelzorgers in Waalre
zeer en zetten de hele tweede week van november mantelzorgers in het zonnetje. De mantelzorgers die geregistreerd staan bij Goed voor Mekaar Waalre/Steunpunt Mantelzorg ontvangen per
post een bedankkaart met een tegoedbon.
Heeft u een kaart ontvangen zonder een tegoedbon?
Dan kunt u in de week van 5 t/m 9 november bij de vrijwilligers van Goed voor Mekaar Waalre met
deze kaart uw tegoedbon met keuzemenu ophalen.
De vrijwilligers van Goed voor Mekaar Waalre zijn elke werkdag aanwezig in Het Huis van Waalre,
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Koningin Julianalaan 19. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om de tegoedbon op te (laten) halen neem dan telefonisch contact
op met Goed voor Mekaar Waalre, telefoon 040-2221194.
Heeft u geen kaart ontvangen en bent u mantelzorger?
Neem dan contact op met Goed voor Mekaar Waalre/ Steunpunt Mantelzorg door:
 een mail te sturen naar info@goedvoormekaarwaalre.nl
o.v.v. mantelzorgwaardering Waalre, naam en adresgegevens
of
 bellen naar: 040-2221194
of
 de aanmeldstrook in te vullen en op te sturen naar: gemeente Waalre, Goed voor Mekaar Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. (zie onder)
Ook degene waar de mantelzorger zich voor inzet mag hem of haar aanmelden bij Goed voor Mekaar Waalre/Steunpunt Mantelzorg.
Wilt u opgenomen worden in het adressenbestand van Goed voor Mekaar Waalre/Steunpunt Mantelzorg dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding voor de mantelzorgwaardering. Zie daarvoor
onderstaand inschrijfformulier.
______________________________________________________________________________
Aanmelden bij Goed voor Mekaar Waalre /Steunpunt Mantelzorg
Ik geef me op voor de Mantelzorgwaardering Waalre. Ik wil op de hoogte blijven van informatie en
activiteiten voor mantelzorgers en opgenomen worden in het adressenbestand van Goed voor
Mekaar Waalre/ Steunpunt Mantelzorg
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail

Graag opsturen naar:
gemeente Waalre, Goed voor Mekaar Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre.
______________________________________________________________________________
Vertrouwenspersoon van Wél!zijn De Kempen is Rozita van Schadewijk tel: 06-55364404 / mail: rozita@psyom.nl
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