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In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Mantelzorg 
Adviespunt en geven wij een terugblik op de activiteiten van de afgelopen maanden. Er staan weer 
nieuwe activiteiten op de agenda dus wij hopen u daarbij ook weer te kunnen ontmoeten.

                                             

Komt u ook op de koffie-ochtend? Even een moment van ontspanning en een moment van het ontmoeten 
van andere mantelzorgers, ervaringen en kennis delen. 

Wanneer  : 22 augustus 2022
Waar        : Het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon
Tijd           : inloop vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur

Koffie-ochtenden  

 
Contactgroep 

Vergeet me niet 
In de Schakel heeft een artikel gestaan over de Contactgroep Vergeet me 

niet. De waarde van dit onderlinge contact tussen mantelzorgers, die 
zorgen voor een naaste met dementie,  wordt hierin heel mooi 

beschreven. Dit artikel is te lezen in De Schakel van week 31, op de site 
van de Schakel en op de website van Welzijn Albrandswaard. Mocht u 

belangstelling hebben voor deze contactgroep neemt u dan contact op 
met Heleen Visser.

Een fietstocht door je achtertuin
Op dinsdag 20 september organiseren wij een fietstocht voor mantelzorgers. 
Deze tocht start bij Abel Tasman met een kopje koffie. Vervolgens fietsen we 

door het mooie Albrandswaard, lunchen we onderweg en eindigen we met een 
heerlijk ijsje.

Kosten: € 10,00 p.p.
 

 Heeft u zin om mee te gaan en bent u in het bezit van een goede fiets? 
U kunt zich aanmelden via mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl

of T. 010 5018322
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Week tegen eenzaamheid
De week van 29 september tot en met 6 oktober is het de landelijke week tegen 

Eenzaamheid. In deze week organiseert Welzijn Albrandswaard vele verschillende activiteiten 
voor de inwoners van Albrandswaard en wordt er extra aandacht gegeven aan dit belangrijke 
thema. In deze week staan ontmoeting, samenzijn en verbinding centraal. Op de website van 

Welzijn Albrandswaard kunt u de agenda met de diverse activiteiten vinden. Wilt u 
deelnemen aan een van deze activiteiten en andere mensen ontmoeten dan kunt u zich 

aanmelden via de receptie van Welzijn Albrandswaard.
T: 010 5018322

 Theatervoorstelling Wereld Alzheimer Dag
Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In het kader van deze dag biedt een aantal 
instanties gezamenlijk de theatervoorstelling Helderman aan in Barendrecht.

 

 
 

Aanmelden voor één van deze voorstellingen kan via de link op de website van Welzijn Albrandswaard of via de kassa van 
het Kruispunt.
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de Mnte

Jong mantelzorg = zorgen voor, zorgen maken en zorgen missen.

Jonge

Mantelz
orgers

terugblik activiteiten

week van de jonge mantelzorger
In de week van de jonge mantelzorger (1 t/m 6 juni) heeft Mantelzorg Adviespunt extra aandacht gevraagd voor Jong 
Mantelzorg d.m.v. artikelen in de Schakel en op Facebook. Wij vinden het belangrijk dat er meer bewustzijn komt voor 

het feit dat er veel kinderen en jongeren zijn die zich in een mantelzorg situatie bevinden. In deze week hebben we 
extra activiteiten georganiseerd om hen in het zonnetje te zetten.

 
 

Kamp
12-19 jaar

Vierhouten

zomer 
speelochtend

11 juni

5 - 12 jaar

Bakkie Troost
 

Welzijn Albrandswaard organiseert gezamenlijk met kerken in Poortugaal en Rhoon Bakkie Troost. Bakkie Troost is er voor 
mensen die behoefte hebben aan een plek om stil te staan bij hun verlies. 
Iemand missen heeft niets met het passeren van de tijd te maken. Het verlies, het gemis, het verdriet is blijvend. Bakkie Troost 
geeft ruimte aan gevoelens rondom het overlijden van mensen om ons heen. 
Op dinsdag 16 augustus,  27 september, 8 november, 13 december bent u vanaf 14.00 tot 15.30 uur van harte welkom in:  
Het Boerderijtje, Werkersdijk 1 Rhoon 
Gespreksleider:  ds. Anja van Geerenstein van de gezamenlijke kerken van Albrandswaard
Er zijn geen kosten aan verbonden. De toegang is voor iedereen en niet gebonden aan een geloof of overtuiging.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 010-5018322.
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Brusjesdag 
3 maart

Augustus
 

16 augustus: Bakkie Troost
22 augustus: Koffie-ochtend

 
September

 
7 september: Zomeractiviteit JMZ 6 tot 12 jaar

20 september: Fietstocht
21 september: Theatervoorstelling Wereld Alzheimerdag

23 september: activiteit JMZ 12 tot 20 jaar (onder voorbehoud)
26 september: Koffie-ochtend
27 september: Bakkie Troost

29 september: Contactgroep Vergeet me niet
 

Oktober
 

8 oktober: Brusjesdag
13 oktober: Creatieve activiteit

31 oktober: Koffie-ochtend
 
 
 Waar vind ik informatie over mantelzorg?

 
Bijvoorbeeld:

 
www.mantelzorg.nl

 www.werkenmantelzorg.nl
www.zorgvoorbeter.nl

 www.jmzpro.nl
www.alzheimer-nederland.nl

op de website van uw zorgverzekeraar
 

En natuurlijk bij Mantelzorg Adviespunt Welzijn
Albrandswaard

 
M. mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl

T. 010-5018322
 

Vriendelijke groet,
Karin de Witte en Heleen Visser

Consulenten Mantelzorg
 
 
I

Save the
Save the

datedate
Dag van de mantelzorg!
donderdag 10 november

informatie volgt


