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Voorwoord 

De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen 
informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u 
als mantelzorger. In deze nieuwsbrief met als thema wet- en regelgeving komen de ontwikkelingen 
vanuit de gemeente als ook de overheid aan de orde.  

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers 

Nieuwsbericht | 29-03-2012 

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil een betere balans tussen formele en 
informele zorg en meer ondersteuning voor mantelzorgers. 'Ik draag mantelzorgers hoog in het 
vaandel en ga daar werk van maken.’ 

Dat schrijft de bewindspersoon vandaag aan de Tweede Kamer. Om mantelzorgers meer 
ondersteuning te bieden heeft Van Zanten drie invalshoeken voor ogen: 

1. Het onder de aandacht brengen van het belang van mantelzorg.  
Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen mensen met een beperking, zodat die over hun eigen 
situatie en verantwoordelijkheid regie kunnen voeren. Uit gesprekken met partijen in de informele 
zorg blijkt dat Van Zanten met hen op één lijn zit: er moet meer bewustzijn komen voor 
mantelzorgers en de problemen die zij tegenkomen. De staatssecretaris zal samen met deze 
organisaties ambassadeur voor de mantelzorgers zijn. 

2. In het beleid rekening houden met het belang van mantelzorg.  
Uit bijeenkomsten van de staatssecretaris met chronisch zieke mensen komt naar voren dat zij zich 
vaak niet goed gehoord voelen door professionals. De professional heeft meer kennis, maar de 
buurvrouw luistert beter. Van Zanten: 'Veel mantelzorgers hebben heel goed uitgedokterd hoe ze 
een ander met medische handelingen kunnen helpen. Ik noem hen pioniers. Het zijn vaak ouders 
die hun kinderen heel goed verplegen, maar niet bevoegd zijn. In dit grijze gebied is nog veel te 
winnen'. 

Op 4 juni organiseert Van Zanten samen met Mezzo een dag om te luisteren naar de 
ervaringen van mantelzorgers om die mee te nemen in haar beleid. 

Van Zanten acht het van groot belang dat mantelzorg ook in een instelling gegeven kan 
worden. Het gaat om wat de cliënt wil. De zorgaanbieder moet die wensen respecteren. Voor 
heldere afspraken tussen cliënt, aanbieder en mantelzorger is het zorgplan.  
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De staatssecretaris wil met het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ-zorg verankeren dat het 
zorgplan in dialoog met cliënt en mantelzorger wordt opgesteld. 

3. Grotere rol voor gemeenten om de positie van mantelzorgers te versterken.  
Hoewel mantelzorgers willen bijdragen aan betere kwaliteit van leven van hun naasten, is het 
belangrijk te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeenten zijn in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor het ondersteunen van 
mantelzorgers. Onderzoek laat zien dat gemeenten sinds de invoering van de Wmo het aanbod 
voor mantelzorgondersteuning steeds verder hebben ontwikkeld en uitgebreid. 'Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat er op lokaal niveau een beter inzicht bestaat in wat informele zorgverleners 
nodig hebben’, zegt Van Zanten. 

De staatssecretaris: ‘de overheid kan en hoeft niet alles uit handen van haar burgers te nemen. Zij 
moet bij voorkeur mensen in staat stellen en toerusten om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 
Ik wil deze omslag stimuleren, zal bovenstaande activiteiten in gang zetten, onnodige regels 
afschaffen en daar waar nodig wijzen op het belang van informele zorgverleners. Hoog in het 
vaandel en dus op de agenda.’ 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de 
voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, 
gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan 
meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten 
voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. 

Gemeente Bergen op Zoom 

“ Mensen met een beperking bij het maatschappelijk participeren kunnen zich, zonodig met een 
steuntje in de rug, in en om huis redden en kunnen langer zelfstandig blijven wonen en meedoen. 
Ze geloven meer in hun eigen krachten leunen minder op overheid en professionals”... (welzijn 
nieuwe stijl) 

Ontwikkelingen in de Wmo 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in ontwikkeling. Nadruk binnen de uitvoering 
van de Wmo is dat steeds meer activiteiten zo worden ingericht dat iedereen kan meedoen in de 
samenleving.  De gemeente noemt  dit “de kanteling van de Wmo”. Dit vraagt om een nieuwe 
manier van denken en doen zowel voor gemeente als voor u.  

Wanneer u een beroep doet op de Wmo zal u steeds meer gevraagd worden hoe uw leven eruit ziet 
en wat u nodig heeft om mee te kunnen doen. Zo kunt u samen met uw Wmo-consulent of met de 
Vraagwijzer-adviseur kijken welke belemmeringen uit het dagelijkse leven gecompenseerd moeten 
worden. Ook zal in kaart worden gebracht waar uw eigen kracht en uw mogelijkheden liggen in uw 
sociaal netwerk. 

De Kanteling beoogt om daar waar mogelijk u zelf de regie en verantwoordelijkheid over uw eigen 
leven te laten behouden en alleen daar waar nodig is Wmo-voorzieningen in te zetten. U zal 
steeds meer uitgedaagd worden om actief uw eigen kracht in te zetten voor oplossingen bij 
tal van persoonlijke belemmeringen mantelzorg kan hier een waardevolle rol in spelen.  
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Wat verstaan wij eigenlijk als Mantelzorg? 

Onder mantelzorg verstaat de gemeente; langdurige zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe 
omgeving.   

De belangrijkste kenmerken van mantelzorg zijn: 

Er is een bestaande sociale relatie tussen zorgvrager en zorgverlener;  
De mantelzorg wordt niet in een georganiseerd verband verricht; 
Verrichten van mantelzorg is veelal geen bewuste keuze; 
Het verlenen van mantelzorg is nooit afdwingbaar; 

Het verrichten van mantelzorg en/of vrijwillige inzet is niet afdwingbaar door de overheid en  wordt 
verricht uit liefde, verantwoordelijkheid, zich nuttig willen maken, behulpzaamheid, waardering 
krijgen voor inzet, ervaring opdoen. Mantelzorg wordt onbetaald verricht, behoudens vergoeding 
van onkosten en vindt plaats binnen het sociale netwerk van de zorgontvanger, op basis van een 
familie- of sociale relatie. Mantelzorg gaat verder dan de zorg die men redelijkerwijs van een 
huisgenoot of familielid mag verwachten en heeft een intensief en langdurig karakter.  

Welke zorg regelt u zelf? 

Naast de term “mantelzorg” hanteert de gemeente ook de term “gebruikelijke zorg”. Onder 
gebruikelijke zorg verstaat de gemeente “De normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, 
inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden. Zorg die 

redelijkerwijs van gezinsleden mag worden verlangd omdat ze als leefeenheid een gezamenlijke 

huishouding voeren en om die reden een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het 
functioneren van deze huishouding". 

Op dit moment heeft “Gebruikelijke zorg” in het kader van de Wmo een nauwe relatie met het 
voeren van een huishouden. Dit houdt in dat bij het beoordelen van een aanvraag voor hulp bij het 
huishouden eerst wordt gekeken of er iemand in leefeenheid aanwezig is die de huishoudelijke 
taken kan overnemen. De leefeenheid is immers primair zelf verantwoordelijk voor het eigen 
huishouden. Dit betekent dat bij uitval van één van de personen die behoren tot de leefeenheid de 
taken door een andere persoon van die leefeenheid worden overgenomen dan wel binnen de 
leefeenheid worden herverdeeld.  

Voorbeelden van hulp en voorzieningen WMO 

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: 

• hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen; 
• aanpassingen in de woning zoals een traplift of verwijderen van drempels; 
• vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het 

openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een 
scootmobiel; 

• ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers; 
• hulp bij het opvoeden van kinderen; 
• rolstoel; 
• maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje dekje genoemd). 
• sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen;  
• maatschappelijke opvang, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang.  
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Voorzieningen die niet onder de WMO vallen 

De volgende voorzieningen zijn niet via de WMO geregeld: 

• Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals krukken, een rollator of een douchestoel. Heeft u 
een tijdelijk hulpmiddel nodig, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de 
thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar 
kan u meer informatie geven over de voorwaarden en procedures rond de vergoeding van 
hulpmiddelen. 

• Woningaanpassingen die niet voor uw eigen woning zijn maar voor uw caravan of 
vakantiehuis. 

• Algemeen gebruikelijke voorzieningen. Dit zijn voorzieningen waarover u ook zonder uw 
handicap of beperking zou kunnen beschikken, of voorzieningen die aangepast niet veel 
duurder zijn. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: 
eenhendelmengkranen, verhoogde toilet, internet en een fiets met een hulpmotor. 

• Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten en 
drinken. Persoonlijke verzorging krijgt u vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). 

Voorzieningen in natura of als persoonsgebonden budget 

U kunt een voorziening uit de Wmo in natura krijgen. Er komt dan bijvoorbeeld iemand langs als 
hulp in de huishouding. Het kan ook dat u liever zelf bepaalt wie er langs komt. U kunt dan een 
persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Dit is een geldbedrag waarmee u zelf 
de hulp of voorziening kunt inkopen die u nodig heeft. Waarbij zelf zorg draagt voor de 
administratie en de verantwoording van het persoonsgebondenbudget. 

Steun uit uw omgeving 

Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld 
vrienden, familie of kennissen. Maar ook vrijwilligers of beroepskrachten waar u als mantelzorger 
mee te maken heeft.  

Sociaal netwerk als ondersteuning 

Uw sociale netwerk kan een belangrijke steun voor u zijn: 

• Met de mensen in uw netwerk kunt u de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden 
daardoor minder zwaar.  

• U kunt uw verhaal vertellen en ervaringen uitwisselen.  
• Het kan u een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van u kunnen 

overnemen. 
• Een sociaal netwerk maakt uw wereld groter. 

Vraag om hulp  

Heeft u het gevoel dat u te zwaar belast bent of in een isolement zit? Dan is het goed om te kijken 
of er mensen in uw directe omgeving zijn die u kunnen helpen. Hulp komt meestal niet vanzelf op 
u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het 
ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere 
mensen in uw omgeving.  
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Vrijwilligerszorg 

Ook kunt u de hulp van een vrijwilliger inroepen. Een vrijwilliger kan een rol spelen in het sociale 
netwerk van een zorgvrager  Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg zijn verschillende vormen van 
vrijwilligerszorg met elk hun eigen zorg.  

Mantelzorg Bergen op Zoom   Vrijwillige Thuishulp 

Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen een beroep doen op een vrijwilliger. De 
vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp zijn meestal actief naast familie, vrienden en professionele 
hulpverleners. 

Een vrijwilliger van de VTH steunt mensen die: 

• behoefte hebben aan praktische hulp of steun, bijvoorbeeld omdat zij niet alleen thuis 
kunnen blijven 

• hulp nodig hebben om een hobby te kunnen uitoefenen  
• meer contact willen leggen met andere mensen, maar niet zo mobiel zijn  
• behoefte hebben aan stuk gezelschap thuis. 
• Wilt u meer informatie neem dan contact op met Mantelzorg Bergen op Zoom: 

Telefoonnummer 0164-299491, u kunt ook een mail sturen naar: info@mantelzorgboz.nl 
 
Langskomen?  
Het bezoekadres van Mantelzorg Bergen op Zoom is Louis Porquinlaan 1, 4611 AM Bergen op 
Zoom  

Humanitas Maatjesproject        

Humanitas heeft naast Roosendaal ook in Bergen op Zoom een maatjes project. Maatjes is een 
verzamelbegrip voor vrijwilligers die gekoppeld worden aan iemand die op bepaalde punten in het 
leven een coach of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het bieden van emotionele steun, hulp bij 
zelfstandig wonen, het (helpen) aangaan van sociale contacten,  fietsen, wandelen, of gewoon een 
luisterend oor. Bij een Maatje staan menselijke kwaliteiten centraal zoals warmte, tijd, nabijheid, 
respect, humor en begrip. Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, 
waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat. 

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Humanitas:  

Telefoonnummer 0165-599936 (u kunt dan vragen naar de afdeling Bergen op Zoom). U kunt ook 
een mail sturen naar: maatjescontact@gmail.com 

Organisaties die u kunnen helpen 

Er zijn verschillende organisaties in uw omgeving die u kunnen helpen:  

Mantelzorg Bergen op Zoom, MEE West-Brabant, Vraagwijzer Bergen op Zoom, Stichting 
Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, NSWAC, stichting tanteLouise-Vivensis, Humanitas, 
Zonnebloem, enz. 
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Vergoeding voor mantelzorg of mantelzorgcompliment 

Mantelzorgers kunnen jaarlijks een bedrag krijgen als blijk van waardering. Dit heet het 
mantelzorgcompliment. De vergoeding is bedoeld voor mensen die langdurige en/of intensieve 
mantelzorg verlenen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de vergoeding. Voor meer 
informatie hierover kunt u onder andere terecht bij Vraagwijzer Bergen op Zoom,  Louis 
Porquinlaan 1 Bergen op Zoom, 0164-299491 of info@vraagwijzerboz.nl 

 

Mantelzorg en AWBZ-zorg 

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Kenmerk van een 
mantelzorger is dat hij zorg geeft aan personen met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. 

Mantelzorg is een gezamenlijke keuze van de verzekerde en van de mantelzorger. Voor mantelzorg 
krijg je geen AWBZ-indicatie. Als de mantelzorger geen zorg (meer) zonder tegenprestatie wil of 
kan leveren of als de verzekerde geen mantelzorg (meer) wenst te ontvangen, bestaat er 
aanspraak op AWBZ-zorg. 

Wat is gebruikelijke zorg in de AWBZ? 

Heeft u kortdurend (minder dan 3 maanden) zorg nodig, dan gaat het Centrum indicatiestelling 
zorg (CIZ) ervan uit dat iemand binnen het eigen gezin of huishouden helpt bij de dagelijkse 
verzorging. Dit heet gebruikelijke zorg. U komt dan niet in aanmerking voor zorg uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ-zorg).  

Overname van mantelzorg door professionals 

Als u als mantelzorger even tijd voor uzelf wilt hebben, kunt u regelen dat de zorg die u biedt 
tijdelijk overgenomen wordt. Dit heet vervangende zorg of respijtzorg. Een beroepskracht of 
vrijwilliger neemt dan de zorg voor een afgesproken periode over 

U  kunt  te maken hebben of krijgen met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 
bijvoorbeeld omdat u een indicatie aanvraagt voor degene voor wie u zorgt.  

Iedere Nederlander die door langdurige ziekte, handicap of ouderdom zorg en ondersteuning nodig 
heeft kan via de AWBZ hulp of zorg aanvragen. Hiervoor heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Dit kan 
via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Of Bureau Jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar. 

Om welke zorg gaat het? 

• Persoonlijke verzorging: hulp bij bijvoorbeeld douchen en aankleden 
• Verpleging: medische hulp thuis 
• Begeleiding: hulp die gericht is op het voorkomen van een opname in een instelling of het 

voorkomen van verwaarlozing 
• Verblijf: vast of tijdelijk wonen in een instelling. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis 
• Behandeling: hulp om te genezen, of om te voorkomen dat een handicap erger wordt 
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AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op 
heeft?  

De voorwaarden van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn per 1 januari 2012 gewijzigd. Er is 
een brochure beschikbaar AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? 
Hierin leest u meer over de voorwaarden van het pgb en de nieuwe Vergoedingsregeling 
persoonlijke zorg (VPZ). 

Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) 

Is zorg in natura niet geschikt voor u, hebt u geen persoonsgebonden budget (pgb) en meer dan 
10 uur per week AWBZ-zorg nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor de 
Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). U kunt dan zelf uw zorg inkopen, net als bij het pgb. 
Net als bij het pgb moet u zelf bijhouden welke zorg u heeft gekocht en wat de kosten zijn. Deze 
administratie moet u aan uw zorgkantoor laten zien.  

PGB of VPZ?  

Hebt u al een PGB? Dan kunt u niet kiezen voor VPZ, want u houdt uw PGB in principe tot 2014.  
Heeft u vragen of wilt verder informatie hierover neemt u dan contact op met Vraagwijzer Bergen 
op Zoom, 0164-299491 of info@vraagwijzerboz.nl 

 

Mantelzorg en werk 

Vaak lukt het werkende mantelzorgers goed om de zorg met hun baan te combineren. Maar 
geregeld voelen zij dat ze op twee plekken nodig zijn: op hun werk en thuis, als mantelzorger. 
Wanneer een mantelzorger open kaart speelt en in gesprek gaat met zijn of haar werkgever, is er 
vaak veel meer mogelijk. Veel oplossingen liggen in 'mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid': 
flexibele werktijden, schuiven met taken, thuiswerk, enzovoort. Mantelzorg en werk 

Kijk voor meer informatie op http://www.szw.nl/ ,  Postbus 51 met rijksoverheidsinformatie en 
www.werkenenmantelzorg.nl en www.mezzo.nl . 

Folder Informatie voor P&O. Maak werk van mantelzorg!  

 

Maak werk van mantelzorg! 
Doel van de informatiebrochure is het presenteren van informatie voor P&O medewerkers 
over de combinatie van werk en mantelzorg. De nadruk ligt op flexibele ondersteunings 
mogelijkheden in aanvulling op (verlof)regelingen en acceptatie van mantelzorgers door 
collega’s. 
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Dagverzorging en dagbehandeling door tanteLouise-Vivensis  ter 
ontlasting van de mantelzorger. 

Wanneer u als mantelzorger te maken heeft met een partner of familielid met beginnende 
vergeetachtigheid, een sterk verminderde zelfregie zoals bijvoorbeeld bij dementie, een 
verstandelijke handicap of stabiele psychische stoornis kost dit meestal veel energie en vraagt dit 
voortdurende aandacht van u. Het gevolg hiervan kan zijn dat u weinig tijd over houd voor uzelf. 
Eens rustig een boodschap kunt doen, een bezoekje afleggen of gewoon een dag voor uzelf 
hebben. Het gevaar bestaat dat dit leid tot overbelasting met alle gevolgen van dien. 

Dagverzorging en dagbehandeling kan hierbij ondersteuning bieden en u als mantelzorger  een of 
meerdere dagen per week de ruimte geven tijd voor uzelf vrij te maken.  

Dagverzorging en dagbehandeling vind plaats binnen een aantal locaties van tanteLouise-Vivensis, 
te weten; 

Bergen op Zoom: Residentie Moermont, woonzorgcentrum Stuijvenburgh 

Hoogerheide: woonzorgcentrum Heideduin 

Steenbergen: Verpleeghuis de Lindenburgh 

Binnen dagverzorging en dagbehandeling wordt gewerkt  met professionele medewerkers die de 
cliënten in groepsverband opvangen. Daarbij is  volop ruimte  voor contact met leeftijdsgenoten en 
anderen, ontspanning en andere activiteiten. Per deelnemende cliënt wordt bezien wat daarnaast 
nodig is. Dit kan lichte assistentie zijn bij persoonlijke verzorging, omgaan met verminderde 
zelfredzaamheid  of begeleiding bij lichte of beginnende dementie.  

Afhankelijk van de indicatie kan deelname variëren van 1 tot 5 dagen per week. 

Om in aanmerking te komen voor een van deze voorzieningen dient de cliënt in het bezit te zijn 
van een indicatie. Het indicatieorgaan CIZ bekijkt of u aan de criteria voldoet om voor 
bovenstaande voorzieningen in aanmerking te komen. Wanneer dit het geval is, krijgt u een 
indicatie die in uw behoeften voorziet. 

Wanneer u nog geen indicatie heeft, kunnen wij die voor u aanvragen en zorgen wij ervoor dat u 
zo snel mogelijk van de juiste zorg wordt voorzien. 

Heeft u belangstelling om voor dagverzorging of dagbehandeling in aanmerking te komen, neem 
dan contact op met  de medewerkers van het Cliëntenservicebureau van tanteLouise-Vivensis. Zij 
zijn 7 dagen per week 24 uur per dag telefonisch voor u beschikbaar via 0900 - 900 44 44 (lokaal 
tarief) maar als u dat wenst, brengen zij ook graag een bezoek aan huis.  

Stichting Welzijn Ouderen werkt samen met stichting tanteLouise-Vivensis in de voorbereiding op 
de dagverzorging. 
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Geheugeninloop       

Activiteiten & Beweegwijzer, onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, organiseert 
een geheugeninloop voor mensen met (beginnende) dementie samen met eventueel hun 
partner/mantelzorger. Gezelligheid staat centraal. Onder het genot van een kopje koffie/thee en 
een praatje worden op deze middag allerlei activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan: 
creatieve workshops, muziekmiddagen, quiz, samen hapjes maken, enz. Kosten zijn € 2,50 p.p. 
inclusief 2 kopjes koffie/thee en activiteit. 

U bent van harte welkom. Kom gewoon een keer gratis en vrijblijvend kennismaken. 

Aanvang is om 13.30  in Seniorensteunpunt Aen de Fonteyne, van der Goesstraat 10 

Programma zomer 2012 

6 juni Proevement/smaken raden 

13 juni Eigen schilderij maken 

20 juni Uitstapje Kraaijenberg 

27 juni Thema Trouwen: foto’s, kleding e.d. 

4 juli Oude spelletjes 

11 juli Picknick aan het “Scheld” 

18 juli Landenquiz, voorwerpen uit Afrika 

25 juli Thema vakantie; foto’s meebrengen 

1 augustus Tai Chi wandeling met Frans Borremans 

8 augustus Theelicht decoreren 

15 augustus Herinneringskoffer 

2 augustus Bingo/sjoelen 

Voor informatie en opgeven Activiteiten & Beweegwijzer telefoonnummer :0164-265946 
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      Alzheimercafé  

Een Alzheimer Café is een informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal. 
Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Iedereen is welkom. U 
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 

In Bergen op Zoom is er maandelijks een Alzheimer Café op elke vierde maandag van 19.30 tot 
21.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. 

Informatie: 0164-713300 en vragen naar dhr Sjef van Delft 

Programma 2012:  

25 juni 2012 Kleinschalig wonen  

Waar? 

Het Alzheimercafé in Bergen op Zoom is gevestigd in het Ouderensteunpunt aan het Zonneplein 
63. Telefoonnummer:  0164-238627. Voor de deur is ruimte om gratis te parkeren. 
 

Het Alzheimercafé in Bergen op Zoom is een samenwerking tussen stichting tanteLouise-Vivensis, 
GGZWNB en Alzheimer Nederland. Er is tijdens deze café avond ook een dementieconsulente 
aanwezig als mede een stand van Alzheimer Nederland. 
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Colofon 

Nieuwsbrief Mantelzorg 2012, nummer 2 

Uitgebracht door Mantelzorg Bergen op Zoom 

Redactie: Marloes Rutten en Margot Wentink 

De nieuwsbrief komt 4 keer per jaar uit. In de zomer van 2012 komt de eerstvolgende Mantelzorg 
Nieuwsbrief uit. Laat het ons weten als u wilt dat bepaalde onderwerpen in dat nummer belicht 
worden. 

De informatie in deze nieuwsbrief is veranderlijk. Het kan zijn dat de informatie niet helemaal 
volledig is of na verloop van tijd niet meer helemaal klopt.  

In de Gemeente Bergen op Zoom wordt hulp aan mantelzorgers uitgevoerd door: 

De mantelzorgcoördinatoren: Margot Wentink en Marloes Rutten 

Mantelzorg Bergen op Zoom is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, de 
Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom en Stichting tanteLouise-Vivensis 

Bezoekadres: Louis Porquinlaan 1, 4611 AM Bergen op Zoom 

0164-299491 – info@mantelzorgboz.nl 

Cliëntenservicebureau tanteLouise-Vivensis: 

clientenservicebureau@tantelouise-vivensis.nl of 0900-9004444 

 

 

 

 

 

 

 


