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Beste mantelzorgers, 

In deze nieuwsbrief speciaal voor mantelzorgers vind je de laatste berichten van de activiteiten     
van het Kennis en Steunpunt Mantelzorg. 
_____________________________________________________________________________ 

Avondklok 

De avondklok zal op woensdag 31 maart ingegaan om 22:00 uur tot 4.30 uur. Een uitzondering 
geldt voor mantelzorgers: als de zorg niet buiten de avondklok kan plaatsvinden en noodzakelijk   
is. Hiervoor is het nodig dat je een 'Eigen verklaring avondklok' bij je hebt: geprint of digitaal.  

Dit formulier kun je downloaden via de Mantelzorg.nl site: https://bit.ly/362N4Cl 
 
Deze kun je als mantelzorger zelf invullen. Heb je hier vragen over? Neem contact op met Kennis    
& Steunpunt mantelzorg: mantelzorg@swodrimmelen.nl of bel tussen 9.00 uur-12.00 uur naar 
0162-451894 

_____________________________________________________________________________ 

Mantelzorg programma 

Op dit moment zijn we bezig met het mantelzorg 
programma voor komend najaar. We hopen vanaf 
september weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.  

Over enkele weken kunt u het programmaboekje per 
email verwachten. Enkele data die je alvast in de 
agenda kunt zetten zijn: De week van de jonge 
mantelzorger, van 1 tot 7 juni. Het thema van dit      
jaar is niet te missen. Wereld Alzheimerdag, 21 
september en De Dag van de Mantelzorg, begin 
november. Ook de cursus omgaan met dementie voor 
naasten, hopen we dit najaar te kunnen starten.  

_____________________________________________________________________________ 



  Mantelzorg nieuwsbrief MAART 2021 

Nieuwe collega  
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Ik ben 
Annemarie van Leeuwen, 48 jaar en vanaf 2004 
woonachtig in Tilburg. Van oorsprong kom ik ‘van boven 
de rivieren’ uit Leiden.  

Deze maand ben ik gestart als Coördinator informele    
zorg bij SWO. Zoals jullie op de foto kunnen zien, was   
het een warm welkom!  

Ik heb altijd als verpleegkundige gewerkt en dan vooral   
in de wijkverpleging. Met als laatste functie 
longverpleegkundige in de thuiszorg. In dit werk had ik 
veel te maken met mantelzorgers en vrijwilligers.  

Zelf ben ik vrijwilliger bij de Tilburg Road Runners. 
Naast dat ik hier zelf hardloop, geef ik namelijk ook 1x 
in de week training aan een groep hardlopers. Goed 
voor de conditie, maar vooral ook een erg sociaal 
gebeuren. Ik ben een echt buiten mens. Een wandeling, 
een fietstocht of heerlijk in de tuin rommelen doe ik 
graag. Ik ben in het verleden ook mantelzorger geweest 
voor mijn moeder. Ik heb toen ervaren, dat een goede 
samenwerking tussen de familie als mantelzorgers, 
vrijwilligers en de professionele zorg erg belangrijk is. 
Mooi om in dit werk, daar een rol in te spelen. 
Ik heb heel erg veel zin in de overstap zorg naar het 
welzijn. Zie dit echt als een uitdaging! 

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten in de mooie 
gemeente Drimmelen. Tot ziens! 

_____________________________________________________________________________ 

Mantelzorgwaardering 2021 

De aanvraagperiode van de mantelzorgwaardering     
loopt tot 1 december 2021. Begin april ontvangen de 
mantelzorgers de herhalingsformulieren voor de 
mantelzorgwaardering. Het bedrag is door de      
gemeente Drimmelen aanpast naar 100 euro. Houdt er 
rekening mee dat het even kan duren voordat het geld    
op de rekening staat. Wil je de mantelzorgwaardering 
aanvragen? Laat het ons weten, dan sturen we je een 
aanvraagformulier met de voorwaarden toe.  

Ken je iemand in jouw omgeving die ook mantelzorger   
is? Geef dit aan hem of haar door! 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 MANTELZORG JIJ MÉÉR DAN 8 UUR PER WEEK? 

 

SWO EN DE GEMEENTE DRIMMELEN WAARDEREN DIT 
ENORM! | INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN  
VOOR DE WAARDERING VAN € 100 PER JAAR | 

MANTELZORG@SWODRIMMELEN.NL | 0162 - 45 18 94 

Mantelzorgwaardering 
2021 
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Film over technische en praktische hulpmiddelen   
in huis 

Ben je benieuwd welke hulpmiddelen je thuis kunt 
gebruiken om de zorg beter te regelen? Kijk dan deze   
film die opgenomen is in Made. Wist je bijvoorbeeld al   
dat in iedere basis-zorgverzekering, 10 uur per jaar, 
gratis advies is opgenomen van een ergotherapeut?     
Ook wordt een overzicht gegeven op welke plaatsen en   
bij wie je terecht kunt. De film duurt een half uur en    
kun je zelf in je eigen tijd bekijken.  

ß Klik op het logo 

____________________________________________________________________________ 

 

Lotgenotengroep partners van mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel  

In april starten we met de bestaande groep met 
onlinebijeenkomsten, nu het helaas niet live kan. Ben 
je partner van iemand met NAH en wil je ook 
deelnemen aan deze groep, meld je dan bij ons aan. 
Zodra het weer kan, gaan we deze bijeenkomsten weer 
live op het Vierendeel organiseren. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Digitale koffietafels vanuit het Longpunt West 
Brabant 

Misschien nog niet zo bekend, voor mantelzorgers en 
hun partners met een longaandoening worden er in de 
gemeente Drimmelen longpunten georganiseerd. Op dit 
moment vinden er digitale koffietafels plaats i.v.m. 
Corona. Zodra het weer kan, gaan we deze 
bijeenkomsten weer live plaatsvinden. Voor meer 
informatie: https://westbrabant.longfonds.nl/over-rayon-
west-brabant/longpunt 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Nieuwe stagiaire  
 
Graag stel ik mezelf voor aan jullie. Mijn naam is Ming 
Ho, 20 jaar en ik zit in het derde jaar van de opleiding 
Social Work op Avans te Breda. Vanaf februari ben ik 
gestart met een meewerkstage bij SWO.   
Voorheen heb ik al stagegelopen bij SBO Het Kompas, 
school voor speciaal basisonderwijs. Tevens heb ik ook 
bij STIB in Breda een dagje meegelopen. Zelf ben ik 
bekend met verschillende mantelzorgers in mijn 
omgeving en dus redelijk bekend met de doelgroep.   
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden en 
familie te zijn. Ik kijk graag films en ga dan ook 
regelmatig met hen naar de film. Sinds de corona tijd 
ben ik ook een fan geworden van bordspelletjes en 
wandelen.   
Ik zie de stage bij SWO als een mooie kans om veel te 
leren!  
 
Hopelijk ga ik velen van jullie ontmoeten tijdens mijn 
werkzaamheden in de gemeente Drimmelen!  

 

_____________________________________________________________________________ 

Stand van zaken rondom corona: 
 
Vanwege het coronavirus werken we nog steeds zoveel 
als mogelijk thuis. Huisbezoeken en afspraken op 
kantoor doen we op afspraak. 
 
Hou nog even vol! Weet dat we altijd telefonisch 
bereikbaar zijn.  
 

_____________________________________________________________________________ 

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je met ons in contact komen? We zijn 
bereikbaar via mail mantelzorg@swodrimmelen.nl of telefonisch via onderstaand 
telefoonnummer.  
_____________________________________________________________________________ 

Met vriendelijke groet, 
 

Riekje van Vugt, Annemarie van Leeuwen en Ming Ho  
 

Kennis & Steunpunt Mantelzorg 
 

 
 

Het Vierendeel 6 
4921 LC Made 
0162 451894 

 

 


