Mantelzorg Waardering Gemeente Moerdijk

Nummer 2: Juni en juli 2017
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief voor mantelzorgers van de gemeente Moerdijk.
Middels deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het nieuws en de activiteiten rondom de
mantelzorgwaardering van de gemeente Moerdijk en geven we een korte terugblik op de activiteiten
die hebben plaatsgevonden.
In deze nieuwsbrief onder meer:
 De maandactiviteiten voor juni en juli. Doet u mee? Geef u snel op!
 Terugblik op de maandactiviteit van april en mei
 Informatie over het Waarderingsmenu 2017

Maandactiviteit juni:
Stadswandeling Willemstad
Dinsdag 20 juni van 14.00-16.00 uur
Café de Rosmolen, Voorstraat 65, Willemstad
(Tip: parkeren bij het Mauritshuis aan de Hofstraat 1)

Maandactiviteit juli:
Bloemen plukken en
picknicken in de Pluktuin

Gaat u mee met de stadswandeling door het
vestingstadje Willemstad?
We starten bij café de Rosmolen met koffie en
thee. Vervolgens neemt de gids u mee voor
een mooie wandeling door het historische
centrum en vertelt hij u alles over de vele
monumenten die Willemstad rijk is.

Vrijdag 21 juli van 10.30-13.30 uur
Markdal, Molendijk 2, Standdaarbuiten
Komt u ook bloemen plukken in de Pluktuin
van Camping Markdal?
We gaan er ook een leuk vaasje voor maken.
En u gaat niet met lege maag naar huis, want
we gaan er ook nog picknicken!

Er kunnen maximaal 50 mantelzorgers
deelnemen, dus meld u snel aan vóór 13 juni
onder vermelding van “stadswandeling” liefst
via mantelzorgmoerdijk@surpluswelzijn.nl
of bel Jolanda 06-13941442 of Nanny 0613855562. (voicemail inspreken mag ook.

Er kunnen maximaal 50 mantelzorgers
deelnemen, dus meld u snel aan vóór 14 juli
onder vermelding van “Pluktuin”
via
mantelzorgmoerdijk@surpluswelzijn.nl
of bel Jolanda 06-13941442 of Nanny 0613855562. (voicemail inspreken mag ook.)
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Terugblik activiteiten april en mei
Op het stamppotbuffet waren 44 mantelzorgers afgekomen. Het was
erg gezellig en de stamppotten smaakten heerlijk. De avond kreeg zelfs
een gemiddeld rapportcijfer van een 8,9!
De rondleiding in het havengebied van Moerdijk werd door de 24
aanwezige mantelzorgers ook erg interessant gevonden. Het was zeer
goed georganiseerd door het Havenbedrijf. Van koffie met gebak voor
de presentatie, tot en met de rondrit met de bus en de borrel er na!

Graag uw aandacht voor…
Waarderingsmenu

In Nederland zijn 1 op de 5 mensen
mantelzorger, zij zorgen voor hun naaste. In
de gemeente Moerdijk zijn dat dus ruim 7.000
mensen! We hebben nu ruim 1100
mantelzorgers in beeld, maar dat zijn ze dus
lang nog niet allemaal.

Met de gemeente is onlangs afgesproken dat
het Waarderingsmenu 2017 een extra lange
geldigheidsduur gaat krijgen, namelijk van 1
juli 2017 t/m 31 december 2018!
Het Waarderingsmenu bestaat wederom uit
een cadeaubon twv € 35,- welke te besteden
is bij diverse ondernemers in de gemeente
Moerdijk. Vaak doen deze ondernemers er
ook nog wat extra’s bij voor u.
Vanaf half juni kunt u dit Menu aanvragen
middels het aanvraagformulier.
De mantelzorgers die al bekend zijn bij ons
ontvangen het aanvraagformulier met de
post. U kunt het formulier vanaf half juni ook
opvragen door een mail te sturen naar:
mantelzorgmoerdijk&surpluswelzijn.nl

Kent u iemand die ook mantelzorger is? Maak
hen dan ook attent op de regeling van de
Mantelzorgwaardering gemeente Moerdijk.
Vergeet hierbij ook niet de jonge
mantelzorgers (met bijvoorbeeld een
langdurig zieke ouder of broer/zus). Zij
verdienen evengoed waardering en kunnen
ook gebruik maken van het
Waarderingsmenu. Jongeren weten vaak niet
van het bestaan en melden zich dus niet aan.

Noteer in uw agenda:
 20 juni: Stadswandeling Willemstad
 21 juli: Bloemen plukken en picknick
 6 t/m 11 november: Mantelzorgweek
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