Mantelzorg Nieuwsbrief
Mei 2022
Beste mantelzorger!

2021 Maandelijkse wandeling

Welkom bij de nieuwsbrief van de
mantelzorgondersteuning in de gemeente
Moerdijk.
Heb je een vraag, zorg, tip of wil je gewoon
even contact? Wij zijn te bereiken per
telefoon 0168-331357 of per mail
mantelzorg.moerdijk@surplus.nl

In april hebben we met de mantelzorgers
door Willemstad gewandeld en in mei door
Klundert. We sluiten altijd af met een kopje
koffie of thee met iets lekkers uit de
kofferbak.

Mantelzorgwaarderingsmenu’s

De wandeling is voor mantelzorgers om er
even tussenuit te zijn, te bewegen en met
lotgenoten te praten. Wij zorgen altijd voor
koffie, thee en iets lekkers. De volgende
wandeling is op dinsdag 7 juni in
Zevenbergen. Je kan via onderstaande link
aanmelden. We wandelen elke eerste dinsdag
van de maand in een andere kern. De
wandeling start altijd om 10:00 uur.

Vernieuwde waarderingsproces
Samen met de Gemeente Moerdijk hebben
we voor komend jaar een nieuwe opzet van
de waarderingsmenu’s gemaakt.

https://www.ons-moerdijk.nl/ondersteuningamp-activiteiten/mantelzorgmoerdijk/bijeenkomsten-ampactiviteiten/themamaanden

Wat betekent dat voor de mantelzorgers?
De aanvragen kunnen jullie doen via de
website van mantelzorgmoerdijk vanaf de dag
van de mantelzorger in november 2022. We
houden jullie hiervan op de hoogte via onze
nieuwsbrief.

Facebook

Op www.mantelzorgmoerdijk.nl vind je
allerlei informatie rondom mantelzorg.

De bon die uitgegeven is in 2021 is nog geldig
tot 31-12-2022. Vergeet hem niet in te
leveren!

Je kan ons ook volgen op facebook. Klik hier
voor de link

Activiteitenoverzicht voor de
maanden Juni en Juli
Voor de komende maanden hebben we weer
leuke activiteiten in petto. We hebben een
gezellige rondvaart door de Biesbosch, een
high tea en een BBQ pakket. In juni staan 2
activiteiten gepland waaruit je er 1 kunt
kiezen. Bij te veel aanmeldingen wordt er
geloot! Geef je snel op!

Juni Rondvaart Biesbosch
DATUM :
START :
ADRES :
MAX :

Juni High-tea Prullenkast
DATUM :
START :
ADRES :
MAX :

Vrijdag 24 juni
13:30 – 16:00
Zuidlangeweg 3, Oudemolen
30 mantelzorgers
Aanmelden tot 7 juni

Geniet van een uitgebreide High-tea met
hartige en zoete gerechten bij de Prullenkast.
Bij mooi weer buiten in de theetuin en bij
minder weer binnen in hun kleurrijke
restaurant.

Dinsdag 21 juni
9:30 – 11:45
Biesboschweg 2, Drimmelen
50 mantelzorgers
Aanmelden tot 7 juni

Een rondvaart in de Biesbosch is een echte
beleving! De Biesbosch is een nat gebied of
wetland, waar grote groepen vogels dekking,
voedsel en nestgelegenheid vinden. Het ligt
tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het
Land van Heusden en Altena. Dit bijzondere
natuurgebied is één van de meest ongerepte
gebieden van Nederland, waar u nog vele
dieren kunt zien. De schipper zal u tijdens de
rondvaart door de Biesbosch dan ook het een
en ander vertellen over het natuurgebied.
Tijdens de rondvaart kan je genieten van een
koffie of thee met gebak.

Juli BBQ pakket
DATUM :
START :
ADRES :
MAX :

Hele maand juli
Afhalen bij de slager
Zevenbergsepoort 16, Klundert
50 mantelzorgers
Aanmelden tot 21 juni

Geniet van een BBQ pakket voor 2 personen
van Keurslagerij Jongmans uit Klundert. Het
pakket met 5 heerlijke stukjes vlees per
persoon ligt voor je klaar in de vriezer en is de
hele maand Juli af te halen. Aanmelden kan
via de website of telefoon. Je krijgt een week
van tevoren een mail met alle informatie erin.
Laat het mooie BBQ weer maar komen!
Aanmelden voor de activiteiten kan hier

Wil je geen nieuwsbrief meer
ontvangen of heb je vragen stuur dan
een mailtje naar:
mantelzorg.moerdijk@surplus.nl
Of bel naar: 0168-331357 en vraag naar
Tessa van Verseveld

