
Activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg in Venlo 
 

 
In de gemeente Venlo vinden activiteiten plaats om mantelzorgers te waarderen voor hun inzet in de 
zorg voor een naaste. De activiteiten worden belangeloos voor jou georganiseerd, vaak door 
vrijwilligers en buurtgenoten en in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg. Je kunt je 
aanmelden voor één activiteit. Doe het snel, want vol is vol.  
Nieuwsbrief Venlo 2019-03 oktober-Proteion-Venlo.pdf  
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar welzijn@proteion.nl o.v.v. datum, naam van de 

activiteit + jouw persoonsgegevens. Je kunt ook bellen naar 0475-45 30 33. 
 
 
 

Dag van de mantelzorg 2019 Gemeente Maasgouw 
 

 
Culinaire Feestavonden voor alle Mantelzorgers 
Op 5 november en 7 november a.s. vinden de avonden plaats in respectievelijk ’t Baekerhoes te 
Brachterbeek en ’t Leuke in Beegden. Het programma voor beide avonden is gelijk.  
Na de ontvangst krijgen de deelnemers een diner aangeboden met tussendoor optredens van 
verschillende artiesten. 
Meer informatie over de DMZ kunt u opvragen via Menswel.  
Paul Heffels 
T: 0475 484848 (dinsdag en donderdag van 9:00 – 16.30 uur) 
E: paul.heffels@menswel.nl  
 
 
 

Dag van de Mantelzorg 2019 in de gemeenten Venray – Leudal – 
Horst aan de Maas – Gennep 

 
Deze activiteiten vinden plaats op verschillende locaties, tijden en dagen op en rond de Dag van de 
Mantelzorg. 
Het aanbod en inschrijving voor de activiteiten zijn te vinden op de website :  
https://synthese.nl/activiteiten/ 
 

file:///C:/Users/Decke/Downloads/Nieuwsbrief%20Venlo%202019-03%20oktober-Proteion-Venlo.pdf
https://synthese.nl/activiteiten/


Speciale uitgave: Dag van de Mantelzorg 2019   
 

 
Samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-
Margraten, Vaals en Stein organiseert het steunpunt Mantelzorg Zuid, in de maand november, 
feestelijke acties en activiteiten waarmee we alle mantelzorgers in het zonnetje willen zetten. In deze 
nieuwsbrief informeren we u graag over alles wat er te doen is bij u in de buurt. 
https://www.mantelzorgzuid.nl/IManager/MailingWeb/25517/qrcll80zMbTH/2528263/15217207/1  
 
 
 

Dag van de Mantelzorg in Parkstad 2019

 
 
De gemeente Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld en Voerendaal organiseren gezamenlijk een 
waarderingsmiddag in de vorm van een grote interactieve Quiz in Hof van Gaia in Kerkrade op 7 
november. Mantelzorgers kunnen voordien Gaia Zoo bezoeken, waarna vanaf 13.30 uur de middag 
wordt georganiseerd. 
De gemeente Beekdaelen organiseert een waarderingsavond op woensdag 6 november in de 
Oirsprong in Oirsbeek.  
De gemeente Kerkrade organiseert twee theatervoorstellingen, in de middag en in de avond, in de 
HUB in Kerkrade op donderdag 14 november. 
Voor al deze bijeenkomsten dient men zich aan te melden per mail info@mantelzorgparkstad.nl of 
telefonisch 045-2114000. 
 
 
 

Weerter Week van de Mantelzorg 
 

 
Punt Welzijn organiseert van 4 t/m 12 november de Weerter Week van de Mantelzorg.  
In deze week vragen we aandacht voor mantelzorgers, worden zij in het zonnetje gezet en kunnen zij 
op verschillende plekken terecht voor informatie en advies. 
Zie voor het complete programma:  
https://www.puntwelzijn.nl/voor-wie/mantelzorg/informatie-advies/waardering/weerter-week-van-
de-mantelzorg/  
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Mantelzorgwaardering 2019 in Gemeente Beesel 
 

 
 
Onder het motto ‘Mantelzorg doe je samen’ willen wij ook dit jaar onze waardering uitspreken voor 
mantelzorgers. Dat doen we elk jaar in november met onze jaarlijks “bloemenactie”. Maar we doen 
meer. Mantelzorgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan 1 van onderstaande 
waarderingsactiviteiten. Bent u mantelzorger, woonachtig in de gemeente Beesel of zorgend voor 
iemand uit de gemeente Beesel, maar hebt u hiervoor geen uitnodiging ontvangen en wilt u graag 
deelnemen aan 1 van onderstaande activiteiten? Neem dan contact op met het Steunpunt 
Mantelzorg Beesel.  
Vera Jacobs-Beurskens tel; 077-2072168 of via email : vera.jacobs@beesel.nl  
 
Filmavond:  
U wordt ontvangen met een welkomstdrankje. Tijdens deze avond kunt u genieten van een film 
onder het genot van een hapje en drankje. U kunt kiezen uit 2 films.  
Datum: maandag 18 nov. 2019. Locatie: Servicebioscoop Luxor, Rijksweg 18 in Reuver.  
Tijdstip: ontvangst om 19.30 uur.  
Wandeling:  
Na ontvangst met koffie en vlaai maakt u o.l.v. een gids een wandeling van 2 à 2,5 uur door de mooie 
natuur van Beesel. Aansluitend worden broodjes en warm vlees geserveerd.  
Datum: dinsdag 19 nov. 2019. Locatie: De Troubadour Markt 7 Beesel. 
Aanvang 13.30 uur 
High Tea:  
Terwijl u geniet van een overheerlijke high tea is er volop gelegenheid om met andere mantelzorgers 
in gesprek te gaan.  
Datum: donderdag 21 nov. 2019. Locatie: Herberg de Bongerd markt 13 Beesel 
Tijdstip: 13.30 tot 15.30 uur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vera.jacobs@beesel.nl


Mantelzorgwaardering 2019 in Gemeente Roerdalen 
 

 
 
Op 10 november is de jaarlijkse, landelijke Dag van de Mantelzorg. Ook de gemeente Roerdalen doet 
hieraan mee. Omdat 10 november een zondag is, vieren we het dit jaar op zaterdag 9 november. 
Voor u een mooie kans om iemand die zorgt voor een naaste in het zonnetje te zetten. Hoe u dat 
kunt doen leest u in dit artikel.  
Attentie 
Wethouder Eugenie Cuijpers: “Mantelzorgen is mooi maar ook zwaar! Ik heb respect voor al die 
mensen die intensief voor een naaste zorgen. Daarom sluiten wij ons van harte aan bij de landelijke 
Dag van de Mantelzorg. Verdient een mantelzorger in uw omgeving een schouderklopje? Meld hem 
of haar dan aan. Op zaterdag 9 november krijgt deze mantelzorger een leuke attentie. Mantelzorgers 
die jonger zijn dan 25 jaar krijgen een bioscoopbon, mantelzorgers ouder dan 25 jaar een tegoedbon 
voor een van de Roerdalense ondernemers die het initiatief ondersteunen.”     
Aanmelden 
U kunt een mantelzorger aanmelden voor de Dag van de Mantelzorg via een aanmeldkaartje. Op dit 
kaartje zet u behalve uw naam én de naam en adres van de mantelzorger ook een persoonlijke 
boodschap. Vrijwilligers bezorgen uw aanmeldkaartje samen met de attentie bij de mantelzorger. 
Omdat het kaartje een onderdeel is van de attentie, kunt u zich niet online aanmelden.  
Afhalen 
U kunt het aanmeldkaartje vanaf dinsdag 1 oktober afhalen op een aantal plaatsen in de gemeente 
Roerdalen. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen mantelzorgconsulent Björn Maessen, telefoon: (0475) 
538 888 of 06 5266 9565 of via e-mail: bjornmaessen@proteion.nl 
 
 
 

Mantelzorgwaardering 2019  in Gemeente Bergen 
 

 
In Bergen bezorgen we met een groep vrijwilligers op vrijdag 8 november attenties, in de vorm van 
een bloemetje, bij de mantelzorgers thuis. Deze attenties kunnen door mensen aangevraagd worden 
voor een mantelzorger waarvan zij vinden dat die een attentie verdienen.  
De bloemen (of plantjes) worden klaargemaakt door plaatselijke ondernemers. 
Voor meer informatie:  
Eefke Lommen 
Sanne Giesbers 
Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg 
Postbus Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning@bergen.nl  
 
 
 

mailto:bjornmaessen@proteion.nl
mailto:mantelzorgondersteuning@bergen.nl


Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Midden Limburg - 
Nederweert 
 

 
 
Ook dit jaar willen we u graag in het zonnetje zetten en bedanken voor uw inzet als mantelzorger!  
Hiervoor nodigen wij u graag uit voor een uitgebreide lunch en een leuk programma waarmee we 
samen van een gezellige middag genieten!  
Graag ontmoeten we u op: 
Vrijdag 8 november 12.00 uur bij Café-Zaal Centraal (Kerkstraat 59 Nederweert).  
De middag eindigt om 16.00 uur. 
U kunt zich tot en met woensdag 30 oktober aanmelden.  
Opgave graag per mail: sandra.hermans@dezorggroep.nl of telefonisch: 06-53289429. 
 
Verras een mantelzorger! 
Bent u een inwoner of professional en kent u een mantelzorger in de gemeente Nederweert? 
Verras deze mantelzorger met een leuk presentje dat persoonlijk thuis wordt gebracht door de 
mantelzorgconsulent en vrijwilligers van Steunpunt mantelzorg Nederweert op zaterdag 9 november. 

Voor meer informatie:  sandra.hermans@dezorggroep.nl  
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