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Dag van de
Mantelzorg

Eenzaamheid

Lotgenoten

Voorwoord
De taken die op u als mantelzorger neerkomen, kunnen
ervoor zorgen dat het sociale leven onder druk komt te
staan. Het is vaak een combinatie van mantelzorg, werk en
ook het gezin draaiende houden. Dan kan het lastig zijn
om ook nog eens tijd te investeren in uw sociale contacten.
Daarnaast kan het ook zo zijn dat u eenzaamheid ervaart,
doordat u niet meer alles met uw partner of naaste kunt
delen. Zo kan bijvoorbeeld de relatie met uw naaste veran
deren door ziekte of een beperking.
In deze nieuwsbrief worden handvatten geboden voor wat
u kunt doen als u eenzaamheid ervaart. Waar kunt u terecht
en wat kunt u zelf ondernemen? Ook worden verschillende
cursussen en lotgenotengroepen weergegeven.

Naast artikelen en handvatten voor eenzaamheid, treft u
meer informatie over de dag van de mantelzorg in de
verschillende gemeenten. De dag van de jonge mantelzor
ger wordt gezamenlijk georganiseerd door Bergen op Zoom
, Woensdrecht en Steenbergen.
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Eenzaamheid
Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan contacten met an
deren, of aan de kwaliteit daarvan. Er is sociale en emotionele eenzaamheid. Dat betekent dat er sociaal
geïsoleerde mensen zijn die zich toch niet eenzaam voelen. Maar ook mensen met een groot sociaal netwerk
die zich wél eenzaam voelen.
Ongeveer 8% van de mensen, jong en oud, voelt zich erg eenzaam. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd.
Alleenwonende ouderen met weinig sociale relaties zijn het meest eenzaam. Maar ouderen zijn zeker niet de
enigen. Ook jongeren kunnen eenzaam zijn. Onder laagopgeleiden komt meer (ernstige) eenzaamheid voor
dan onder hoogopgeleiden. En met name niet-westers allochtone Nederlanders zijn eenzamer dan autoch
tone Nederlanders. Ook mantelzorgers horen tot de risicogroep. Door hun zorgtaken hebben sommige
mantelzorgers onvoldoende tijd of ruimte hun eigen sociale netwerk te onderhouden. Dit leidt tot eenzaam
heid en isolatie. Zij kampen vaak met vraagverlegenheid om hun sociale netwerk te betrekken bij de zorg.
Anderzijds bestaat er bij dat netwerk soms handelingsverlegenheid: het zelf niet ongevraagd hulp durven
aanbieden.
Nu er in de samenleving steeds meer nadruk komt te liggen op wat mensen zélf kunnen, bestaat de kans
dat het aantal eenzame mensen toeneemt. Want juist kwetsbare mensen lukt het vaak niet om op eigen
kracht hun eenzaamheid te doorbreken.
Eenzaamheid heeft vele oorzaken. Maar: eenzaamheid is net als kwaliteit van leven (‘quality of life is what
the person thinks it is!’) individueel bepaald. En dus voor iedereen anders.
Ook op eenzaamheid rust een taboe. Bijna niemand durft toe te geven dat hij of zij zich eenzaam voelt. De
oorzaken zijn vaak complex. En de gevolgen, ook voor de gezondheid, groot. Er bestaat bijvoorbeeld een
relatie met depressie, angst, stress, hoge bloeddruk en hartklachten. En omgekeerd kan eenzaamheid weer
leiden tot een ongezonde leefstijl, met alle gevolgen van dien.
Het helpt weinig om mensen incidenteel iets aan te bieden dat de eenzaamheid vermindert. Dit kan juist het
gevoel van eenzaamheid versterken. Continuïteit van activiteiten is belangrijk, omdat mensen dan ook ergens
naar toe kunnen leven.
Landelijk werken veel maatschappelijke organisaties al jaren samen in Coalitie Erbij. Op hun website www.
eenzaam.nl staat actuele informatie over eenzaamheid en de bestrijding ervan. Zij organiseren ook de
jaarlijkse week tegen de eenzaamheid.
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Het tegengaan van
eenzaamheid

Leuke dingen in de buurt
en platforms

Omdat eenzaamheid zo persoon
lijk is, bestaat er niet één ideale
aanpak. De een heeft vooral moei
te met het vinden van mogelijkhe
den voor ontmoeting. Onder het
kopje ‘Contact zoeken’ treft u meer
informatie aan. De ander vindt het
vooral lastig om een gesprek te
voeren. Kijk dan het kopje ‘Hulp
zoeken’.

Contact via platforms op internet
Er zijn ook een aantal platforms die
speciaal voor ouderen zijn, en
waar u over allerlei onderwerpen
met anderen van gedachten kunt
wisselen. Kijk maar eens op:

Contact zoeken
Het is belangrijk om er eerst bewust
van te worden dát gevoelens van
eenzaamheid er zijn. Dat is niet al
tijd makkelijk, maar wel noodzake
lijk om oplossingen te zoeken die
eenzaamheid kunnen verminde
ren. In veel gevallen moet je meer
dere stappen zetten. Ons advies:
hou vol en gebruik de suggesties
in dit bericht. Maak gebruik van de
tips van Coalitie Erbij:
Oefen jezelf in ‘small talk’ (praatje
over koetjes en kalfjes) bij het
boodschappen doen. En let er
eens op hoe anderen dat doen.
Maak zo contact met mensen in de
buurt.
Zijn er mensen met wie je een op
pervlakkig contact hebt dat je zou
willen verdiepen? Praat dan eens
over wat je de laatste tijd bezig
houdt en vraag eveneens de
ander daar naar.
Durf hulp te vragen en aan te bie
den.
Veel mensen ervaren (h)erkenning
in contact met lotgenoten op een
bepaald gebied (‘je hebt aan een
half woord genoeg, begrijpt elkaar
precies’), bijvoorbeeld in een lot
genotengroep.

50plusplein.nl, met in het forum
onder andere een Koffiehoek voor
een ‘gezellige babbel’
50plusser.nl, met onder andere
een forum met een Grand Café als
ontmoetingsplaats
MAX 50plusnet, waar 50plussers
gratis hun sociale netwerk kunnen
uitbreiden
Mantelzorg.nl – mantelzorg. Con
tact met lotgenoten.
Mantelzorgelijk
Alleszelf.nl heeft een ruim aanbod
aan diensten op dit gebied. Op
hun website vind je ook verschillen
de aanbieders die ontmoeting wil
len stimuleren.
Kennissenkring.nl
Leuke dingen in de buurt:
Fort Smakelijk biedt maaltijden aan
mensen die behoeften hebben
aan sociale contacten (https://
www.fortsmakelijk.nl/fort-smakelijk/
het-idee-achter-het-restaurant/)
Voor meer informatie over de loka
le initiatieven kunt u terecht bij de
welzijnsorganisaties uit de ge
meenten. Deze staan in de nieuws
brief vermeld op de pagina's van
de betreffende gemeente.

Hulp zoeken
Misschien is er in jouw buurt van
alles te doen, maar lukt het je toch
niet om met anderen contact te
krijgen. Dan is het verstandig hulp
te zoeken, waardoor je leert om
gemakkelijker met anderen om te
gaan. Denk hierbij aan uw huisarts,
de WMO of een telefoondienst.
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WMO-loket
Elke gemeente heeft een WMO/
loket. Zij hebben spreekuren en zijn
telefonisch bereikbaar voor uw
hulpvraag. Voor de momenten en
locaties van de spreekuren verwij
zen we u door naar de website van
de gemeenten. Onderstaand treft
het telefoonnumer van de WMO in
gemeenten:
WMO Woensdrecht: 140164 (spreek
in 'gemeente Woensdrecht' en kies
dan toets 3)
WMO Bergen op Zoom: 0164-299491
WMO Steenbergen: 0167-541131
Telefoondiensten
Wanneer je iemand van een hulp
lijn wilt spreken, kan dat op twee
manieren. Hieronder staat uitge
legd wat welke hulplijn kan beteke
nen.
De Luisterlijn wanneer je iemand wil
spreken, maar je weet niet goed
wie. De Luisterlijn is 24 uur per dag
bereikbaar, via 0900-0767 (5 cent
per minuut) of via een lokaal num
mer dat u kunt vinden op deze
pagina. Je kunt ook chatten of
mailen.
De Zilverlijn van het Nationaal Ou
derenfonds, wanneer je regelma
tig gebeld wilt worden door een
vrijwilliger. Bereikbaar via 0900–
6080100 (lokaal tarief), ma t/m vrij
van 9.00-17.00 uur.
Hulporganisaties
In veel gemeenten zijn maat
schappelijke hulporganisaties ac
tief die zich ook op eenzaamheid
richten. Denk daarbij aan organi
saties zoals het Leger des Heils en
de Zonnebloem. Maak gebruik
van hun diensten; daar zijn ze voor!

Een nieuwe koers in zicht
KOM IN ACTIE!
Als u eraan toen bent om uw leven
een nieuwe koers te geven, neem
dan het heft in eigen hand. Meldt
u aan voor deze nieuwe, uitdagen
de en leerzame training van WijZijn
Traverse Groep.
U leert om oude gewoonten, die u
belemmeren om nieuwe contac
ten aan te gaan en/of nieuwe
activiteiten te ondernemen, in uw
leven te herkennen en aan te pas
sen. Zo krijgt u meer zelfvertrouwen.
Een fijne manier om u prettiger en
minder alleen te voelen. Wij bieden
u een vertrouwde en veilige leer
omgeving.
De training bestaat uit 8 bijeen
komsten van 2 uur. Voorafgaand
aan de training vindt een kennis
makingsgesprek plaats met één
van de trainers. Deze training is
speciaal voor mensen van 55 jaar
en ouder. Op woensdagochtend
van 09.30 tot 11.30 vinden de bij
eenkomsten om de week plaats.
Locatie
Hoofdlocatie WijZijn Traversegroep,
Jacob Obrechtlaan 5, Bergen op
Zoom

Het belpanel legt de link met de
organisaties en activiteiten die er
op lokaal niveau al zijn. De Luister
lijn zal eenzame mensen te woord
staan tijdens de avond. Wilt u meer
weten, kijk dan op de website www.
eentegeneenzaamheid.nl

Het zorgen valt (gedeelte
lijk) weg, en nu?
Humanitas West-Brabant start dit
najaar in samenwerking met Man
telzorg Bergen op Zoom een ge
spreksgroep waarin praten over
rouw en verlies centraal staat en
waar ook handvatten worden ge
boden voor 'hoe nu verder?'.
Deze gespreksgroep is voor man
telzorgers van wie hun naaste is
overleden of is verhuisd naar zorg
met verblijf.

TOT BESLUIT
Eenzaamheid voorkomen en be
strijden vereist twee dingen. 1: de
mogelijkheid hebben om andere
mensen te ontmoeten en 2: het
hebben van contact dat aansluit
op de behoeften van anderen én
jou zelf. Dit artikel wil in beide rich
tingen oplossingen bieden.
Bron: Frank van Hoorn Alleszelf.nl

De volgende thema's komen aan
bod:
-Eigen verlies
-Inzichten in jezelf
-Valkuilen
-Hoe nu verder?
-Aard van relaties
Gespreksgroep:
-6 bijeenkomsten op woensdag
ochtend van 10:00 tot 12:00 uur
-23 en 30 oktober, 6, 20 en 27 no
vember en 18 december 2019

Voor meer informatie en aanmel
den kunt u contact opnemen met
Maureen Kalker, 06-57061185, mau
reen.kalker@wijzijntraversegroep.nl.

-Je verbindt je in principe aan alle
bijeenkomsten
-Je hebt vooraf een individueel
gesprek met 1 van de gespreksleiders

Week tegen Eenzaamheid
2019: 1 t/m 8 oktober
Vanuit het ministerie van VWS
wordt er aandacht gevraagd voor
eenzaamheid. Op 16 oktober zal
Omroep MAX met een avondvul
lend televisieprogramma aan
dacht vragen voor eenzaamheid
onder ouderen. Tijdens die avond
zal een belpanel de oproep opvan
gen van ondernemers, organisa
ties en inwoners die naar aanlei
ding van dit programma in actie
willen komen.

Zet bovenstaande stelling
u aan het denken?
Heeft u vragen naar aanleiding
van de bovenstaande stelling of
vindt u het fijn om hierover in ge
sprek te gaan?

-Locatie: Hoofdkwartier, Rembrandt
straat 52a, 4625 CC te Bergen op
Zoom
Je bent van harte welkom! Graag
aanmelden vóór 11 oktober 2019
bij Katinka Henkriks via k.hen
driks@humanitas.nl of telefonisch
via 0165 599936

Neem contact op met een van de
medewerkers van mantelzorg Ber
gen op Zoom via info@mantelzorg
boz.nl of telefonisch via 0164
702356.
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bijeenkomsten niet westerse mantelzorgers
Op vrijdagavond 11 oktober staat het lotgenotencontact in teken van
creativiteit. We gaan samen kunstzinnig werken, daarnaast is er natuur
lijk ruimte om persoonlijke verhalen te delen. Het doel van de avond is
om ontspanning te vinden.
We starten om 19.30 en de avond eindigt rond 21.30. We komen bij elkaar
in het grand café aan de Obrechtlaan 5. Wil je deelnemen of heb je
vragen over deze lotgenotengroep neem dan contact op met Wendy
Bakker-Elties via email: wendy.bakker@wijzijntraversegroep.nl

Gratis bijeenkomst PersoonsGebonden Budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je zelf zorg of ondersteu
ning regelen vanuit de Jeugdwet, WMO, ZVW of WLZ. Maar hoe werkt
dat dan? En waarom zou je kiezen voor een PGB?
Mantelzorg Bergen op Zoom organiseert op maandag 28 oktober een
informatiebijeenkomst over PGB. De informatiebijeenkomst wordt ver
zorgt door Per Saldo (vereniging voor budgethouders).
De volgende punten komen tijdens de bijeenkomst aan bod:
- Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met zorg in natura?
- Wat komt er zoal kijken bij het beheren van een PGB?
- Hoe kunt u een bewuste keuze maken voor een PGB? Of er juist voor
kiezen om zorg op een andere manier te regelen?
- Waar kan een PGB aangevraagd worden en waar kunt u terecht voor
meer informatie?
De informatiebijeenkomst vind plaats op maandag 28 oktober van 10:00
uur tot 12:00 uur in de Jacobrechtlaan 5, 4611 AP te Bergen op Zoom.
Aanmelden (verplicht) vooraf via aanmelden@mantelzorgboz.nl o.v.v.
naam en adres.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met een van
de mantelzorgondersteuners via info@mantelzorgboz.nl of via 0164
237056

Wijzijn Bergen op Zoom: Lotgenotengroep voor
mantelzorgers
Soms kan je zo vol zitten met de zorgen die je hebt, dat je het wil delen.
Natuurlijk heb je mensen in je omgeving waar je het aan kwijt kunt, maar
toch kun je je bezwaard voelen om weer je verhaal en zorgen bij hen
neer te leggen. Het is dan fijn om met andere mensen te praten die
weten wat het betekent om mantelzorger te zijn.

Delen maakt Sterker
In Bergen op Zoom is een groep mantelzorgers die om de 2 maanden
een ochtend bij elkaar komen. Het is een veilige plek waar er (echt)
geluisterd wordt naar je verhaal, ook al wil je het voor de zoveelste keer
kwijt. En door het luisteren en delen van ervaringen, krijg je ook meer
zicht op hoe je er zelf in zit en waar je krachten liggen, maar ook wat je
nodig hebt.
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Dag van de Mantelzorg Bergen op Zoom: Diner dansant
Als mantelzorger heeft u een belangrijke rol in het leven van degene
voor wie u zorgt. U vindt deze zorg wellicht vanzelfsprekend, maar er mag
wel eens bij stil worden gestaan hoe bijzonder het is wat u doet. Daarom
organiseert Mantelzorg Bergen op Zoom op zaterdag 9 november een
activiteit in het kader van de Dag van de Mantelzorg.
De landelijke Dag van de Mantelzorg wordt sinds de jaren negentig
georganiseerd en heeft als doel de mantelzorgers in het zonnetje te
zetten en bij te dragen aan de er- en herkenning van mantelzorg. Als
mantelzorger gaat uw tijd, energie en aandacht geregeld uit naar uw
naaste(n) met een ziekte, beperking op psychische klachten. Op 9
november is het tijd voor uzelf!
We organiseren een diner dansant in Den Enghel. Deze middag wordt
muzikaal opgeluisterd door de Crab Town Three. Het culinaire gedeelte
is in handen van Smaeck, die heerlijke gerechtjes voor u zal serveren.
Na afloop van het diner ontvangen de aanwezigen de mantelwaarde
ring van 2019 van de gemeente Bergen op Zoom.
Mantelzorgers die zorgdragen voor een naaste wonend in gemeente
Bergen op Zoom kunnen zich aanmelden via aanmelden@mantelzorg
boz.nl of telefonisch via 0164 237056 o.v.v. naam en adres. Vervolgens
ontvangt u twee weken voor aanvang van de activiteit een entreekaart
waarmee u toegang krijgt tot het diner. Let op VOL=VOL.

Op naar Dag van de Mantelzorg 2019 Bergen op Zoom!
10 november is het de Dag van de Mantelzorg.
Een dag waarop we mensen verrassen die zorgen
voor een ander.
Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we
samen er een mooie dag van maken!

Dag van de jonge mantelzorger
Op zaterdag 9 november is het tijd om de jonge mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. Want jullie vinden het misschien heel normaal wat je
elke dag doet voor je vader, moeder, broertje, zusje of iemand uit je
familie, maar dit is heel bijzonder.
Samen met de jonge mantelzorgers uit Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht maken we er een leuke en gezellige ochtend van in de
sporthal van Gageldonk. Eerst gaan we samen sportief aan de slag tij
dens een sportinstuif, verzorgd door de FitFabriek. Maar van al dat
sporten krijg je natuurlijk wel trek. Daarom sluiten we de ochtend samen
af met een lekkere lunch.
Lijkt het je leuk om een ochtendje samen sportief te zijn? Dan kun je je
aanmelden via aanmelden@mantelzorgboz.nl of telefonisch via 0164
237056 o.v.v. naam en adres.
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Nieuw logo BWI
Met gepaste trots introduceerde BWI onlangs een nieuwe huisstijl pas
send bij de organisatie die wij inmiddels zijn geworden en de ambities
die we hebben.
Betrokken, betrouwbaar en begripvol, dat zijn onze kernwaarden. Dat
zit in onze DNA. Dit vind je terug in ons gedrag, in onze symboliek en in
al onze communicatie. Wij willen heldere taal spreken, eerlijk en respect
vol omgaan met onze cliënten. We zeggen wat we doen en we doen
wat we zeggen. Want wij geloven in een samenleving waarin iedereen
deelneemt en daar dragen wij graag ons steentje aan bij door het or
ganiseren en coördineren van activiteiten en diverse producten. Met
behulp van ons netwerk en onze vrijwilligers nemen wij gezamenlijke
stappen.
Met zijn allen maken wij het leven van mensen prettiger en zorgen we
ervoor dat ze verder kunnen met een glimlach op hun gezicht.

Dag van de mantelzorg 10 november 2019
Op de dag van de Mantelzorg op zondag 10 november 2019, organiseert
BWI een gezellige middag voor mantelzorgers, die zorgen voor een in
woner van de gemeente Woensdrecht. “De meisjes met de wijsjes” van
Bos Theaterproductie komen naar Woensdrecht.
De Meisjes met de Wijsjes is dé Nederlandse vocal popgroep, die
zangtalent en vierstemmige arrangementen van bekende, Nederlands
talige nummers combineert met een flinke dosis humor.
In hun eerste theatervoorstelling ‘Tegeltjeswijsheid’ onderzoeken zij op
eigenzinnige en geestige wijze de Nederlandse volksaard. Virtuoos ge
arrangeerde en gezongen nummers van toen tot nu en spetterende li
vemuziek worden afgewisseld met hilarische quizfragmenten, korte
sketches en persoonlijke verhalen, met als onderliggende vraag: ‘Die
Typische Nederlander… bestaat die eigenlijk wel?’

De meisjes met de wijsjes
foto: Lesly Pols

Dit zijn ingrediënten voor een gezellige ontspannen middag, even los
komen van zorgen en genieten. Bij aanvang is er voor iedereen een
kopje koffie of thee en na de voorstelling wordt er nog getrakteerd op
een drankje en een hapje.
Locatie: Theaterzaal Kloosterhof, Huijbergseweg 3b Hoogerheide
Tijd: 14.00 -17.00 uur
Aanmelden kan via de website: www.bwiwoensdrecht.nl of telefonisch
0164 – 672 049
Voor meer informatie kun je terecht bij Lenny Winkel – van Kaam (coör
dinator Steunpunt Mantelzorg).

Activiteitenagenda gemeente Woensdrecht

8

4 november

Alzheimercafé
Thema: Verlies van
praktisch vaardigheden

Zorgcentrum Heideduin
Heidestraat 12
Hoogerheide

Inloop: 19.00
Aanvang:19.30
Einde: 21.30

10 november

Dag van de mantelzorg
Voorstelling
De meisjes met de Wijsjes

MFC Kloosterhof
Huijbergseweg 3b
Hoogerheide

Aanvang;14.00
Einde:17.00

Theatervoorstelling “De Mantelzorgmonologen”
Het was muisstil in het Kloosterhof in Hoogerheide op dinsdag 17 sep
tember jl.
Tijdens deze theatervoorstelling maakten de bezoekers op indringende
wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jongere, een
werkende en een oudere mantelzorger. Monologen gebaseerd op
verhalen van mantelzorgers.
BWI haalde deze theatervoorstelling naar de Brabantse Wal en nodigde
professionals uit haar netwerk uit, omdat zij het belangrijk vinden dat
hulpverleners af en toe eens in de huid van een mantelzorger kruipen.
Zelf de onmacht, de bureaucratie, het onbegrip en het verdriet van de
mantelzorgers ervaren. Gelukkig was er ook genoeg te lachen, maar de
bezoekers werden geraakt...... en díe emotie geeft extra dimensie aan
mantelzorgondersteuning.
Mooie bonus is dat deze voorstelling is erkend door het accreditatiebu
reau Kwaliteitsregister VenV en Register Zorgprofessionals, zodat profes
sionals deskundig zijn en blijven in hun vak.

GEHEUGENHUIS GEOPEND TIJDENS HET ‘WEET JE NOG’ FESTIVAL
Er is voortaan één locatie waar permanent aandacht is voor dementie. Bibliotheek Het Markiezaat, locatie
Hoogerheide, biedt sinds zaterdag 28 september j.l. onderdak aan het Geheugenhuis. Een plaats waar in
formatiemateriaal over dementie ingezien en geleend kan worden. Het Geheugenhuis is een initiatief van 
Bibliotheek Het Markiezaat. De Werkgroep Dementievriendelijke gemeente Woensdrecht (DVG) omarmt het
initiatief om het ondersteuningsaanbod rondom dementie te bundelen.
Op zaterdag 28 september j.l. organiseerde bovengenoemde werkgroep het ‘Weet je nog Festival’ voor
mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over dementie. Bij de start om
12.00 uur werd het Geheugenhuis geopend in de bibliotheek.
Het Geheugenhuis zorgt ervoor dat informatie over dementie permanent verkrijgbaar is. Bij dit informatiepunt
vindt u voor een breed publiek, dus voor jong en oud, informatie over dementie. Dit kunt u inzien, maar ook
lenen, denk aan prentenboeken en leesboekjes voor de jongste kinderen, leesboeken, websites en informa
tieve boeken voor jeugd en romans, websites en contactgegevens van instanties voor volwassenen.
Het Geheugenhuis is herkenbaar aan een banner en wordt voorzien van comfortabele stoelen, een relevan
te collectie, herinneringskoffers en overig informatiemateriaal. Er is een dementiekoffer beschikbaar voor het
geven van voorlichting over dementie. In samenwerking met Heemkundekring Het Zuidkwartier worden er
ook Herinneringskoffers aangeboden. Deze bevatten het zogenaamde ‘Geheugen van Woensdrecht’: the
matische informatie over het lokale verleden. De boeken en materialen zijn er om actief gebruikt te worden.
Uitleen is dus mogelijk.
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Contactgroepen in ge
meente Steenbergen
Uit landelijk onderzoek is geble
ken dat veel mantelzorgers
behoefte hebben om met ande
ren in ongeveer dezelfde situa
tie te praten. Naast voldoening
en leuke momenten kan man
telzorgen soms moeilijk, zwaar
of eenzaam zijn. Dit kan zijn
omdat u een kind heeft dat
meer zorg behoeft of een ouder
die hulp nodig heeft.
Om meer mantelzorgers de
mogelijkheid te bieden voor
zo’n contact met anderen, vra
gen wij vanuit het steunpunt
om contact op te nemen en aan
te geven wat voor contactgroep
voor u fijn zou zijn. Wij willen
deze mogelijkheden in alle ker
nen van de gemeente aanbie
den.
U kunt bellen 0167-750850 of
mailen naar
mantelzorg-stb@wijzijntraverse
groep.nl. Ook voor andere vra
gen over mantelzorg kunt te
recht bij het steunpunt.
Joyce Joosen
coördinator steunpunt mantel
zorg Steenbergen

Contactgroep Partners
van mensen met dementie
Uit de cursus Partners van mensen
met dementie is een tijd gelden
een contactgroep ontstaan. Zij
komen maandelijks bijeen in de
brasserie van complex de Vlietha
ven aan de Oosthavendijk.
Bent u een partner en heeft u be
hoefte om met anderen te praten
dan kunt u contact opnemen met
het steunpunt mantelzorg. U ont
vangt dan een persoonlijke uitno
diging voor de maandelijkse bij
eenkomsten.
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Vraagwijzer
Steenbergen
In de Vraagwijzer, Fabrieksdijk
6 in Steenbergen, hebben diver
se organisaties die iets kunnen
betekenen voor de inwoners
van de gemeente Steenbergen
hun kantoor. Wijzijn Steenber
gen, het welzijnswerk binnen
de gemeente is met jeugd en
jongerenwerk, ouderenwerk,
maatschappelijk werk, VIP en
steunpunt mantelzorg een van
die organisaties die voor men
sen die kampen met eenzaam
heid iets kunnen betekenen.
Voor vragen kunt u contact
opnemen via 0167-750850,
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.
nl of kom langs in de Fabrieks
dijk.

Samen eten in gemeente
Steenbergen
Activeiteiten groep Samen Eten
van Wijzijn Steenbergen. Op diver
se locaties in de gemeente wordt
door vrijwilligers gekookt voor men
sen zodat zij gezamelijk van een
maaltijd kunnen genieten.

Ouderen pakken aan!
Samen activiteiten ondernemen kan helpen om uw gevoel van een
zaamheid te verminderen. U blijft actief, drinkt samen een kopje koffie
voor of na een activiteit en mogelijk ontmoet u gelijkgestemden waar
door nieuwe vriendschappen ontstaan. Ik heb het vaak gehoord, “het
kostte me moeite om te komen, maar ik ben zo blij dat ik gekomen ben…”
of “mijn buurvrouw zei het al zo vaak… ga nou mee… maar ik wilde niet,
maar als ik het geweten had dat het zo leuk was, had ik het eerder
gedaan”. Af en toe tijd voor jezelf is belangrijk, zeker als de zorg voor
een partner/familielid groot is of je weduwe/wedunaar wordt. Dan moet
vaak de eerste stap van jezelf komen. Voor sommigen onder u zal de
eerste drempel geslecht moeten worden… er alleen op uit gaan.
Het warme bad waar u in terecht komt als u zich aansluit bij bestaande
activiteiten is dan vaak hartverwarmend. Nieuwe leden zijn altijd welkom
en u wordt met open armen ontvangen.
Wat voor activiteiten biedt Wij Zijn Steenbergen aan? Het is een scala
aan verschillende activiteiten. Van soos- en ontmoetingsactiviteiten
zoals: kaarten, bingo, sjoelen, Samen Eten tot bewegingsactiviteiten
zoals Meer Bewegen voor Ouderen, Bewegen op de stoel, Tai Chi, Inter
nationale Dans, buurtwandelen, koersbal.
Het is mogelijk om gratis een proefles te nemen, zo ervaart u of de acti
viteit echt iets voor u is of u zich goed voelt in de groep. Hierna kunt u
zich aanmelden
Samen activiteiten ondernemen met oog voor de gezelligheid door in
de pauze samen koffie te drinken. Vaak wordt er één of twee keer per
jaar samen geluncht of gaat men samen uit eten.
Naast Wijzijn Steenbergen zijn er ook ouderenorganisaties zoals de KBO,
Vrouwen Nu, De Zonnebloem e.a. die verschillende en leuke activiteiten
in een breed scala aanbieden.
Mocht u zich herkennen in deze tekst, trek uw stoute schoenen aan en
zet de stap naar een activiteit dit u aanspreekt.
U kunt mij bellen op dit telefoonnummer mocht u verdere informatie
willen.
Tonnie Joxhorst, sociaal werker: telefoonnummer 06-40962414

sportcoaches gemeente
Steenbergen
Het vorige nummer was gewijd
aan jonge mantelzorgers, hier
in werden in de diverse ge
meenten ook de sportcoaches
genoemd. In de Steenbergse
pagina's niet, uiteraard zijn
hier ook sportcoaches werk
zaam. Vandaar deze aanvul
ling. Naast sport voor jeugd en
jongeren zijn de sportacoaches
ook actief voor andere leeftijds
groepen.
Iedereen in de gemeente Steen
bergen moet kunnen sporten,
dat is de visie van de gemeente
Steenbergen. Aangestuurd door
de gemeente en WijZijn traver
se groep realiseren wij als
buurtsportcoaches een sporten beweegklimaat waar iedere
inwoner van de gemeente
Steenbergen aan deel kan
nemen ondanks de nodige
drempels die men ervaart. Het
team bestaat uit twee buurt
sportcoaches, Lieke van Don
gen en Ivo Boluyt. Wij organi
seren en ondersteunen allerlei
sport- en beweegprogramma’s
zowel binnen school als buiten

school. Daarnaast zijn wij actief
betrokken bij diverse project
groepen die zich inzetten voor
kwetsbare doelgroepen. In onze
werkzaamheden worden we
ondersteund door stagiaires
van diverse sportopleidingen.
Vragen?
Heb jij of jouw organisatie een
hulpvraag over sport en bewe
gen? Denk bijvoorbeeld aan het
vinden van een passend sport
aanbod, het promoten van een
sportevenement. Wil jouw orga
nisatie graag samenwerken
met de buurtsportcoach, laat
het ons weten!
Check ook onze website: www.
ssnb.nl/steenbergen
Neem gerust contact met ons
op.
l.vandongen@gemeente-steenber
gen.nl
i.boluyt@gemeente-steenbergen.
nl

Bewonersidee!
Via het sociaal team Steenbergen
is er een initiatief vanuit een be
woonster om voor/ met kinderen
met een (meervoudige) beperking
te kijken naar mogelijkheden om
aangepast te sporten. Bij deze wil
len we ouders ,en dus ook mantel
zorgers, van kinderen met een
(meervoudige) beperking oproe
pen zich te melden bij het steun
punt. Dit om gezamenlijk de moge
lijkheden, behoeften en wensen te
inventariseren. In dit initiatief wordt
o.a. samengewerkt met Ivo Boluyt,
sportcoach binnen de gemeente
Steenbergen en Joyce Joosen
coördinator Steunpunt Mantel
zorg. Voor meer informatie, mail en
telefoonnummer staan op de ach
terzijde van de nieuwsbrief.

Foto's
Links boven Ivo Boluyt
LInks onder Lieke van Dongen

Dag van de Mantelzorg 2019
Zoals ieder jaar organiseert het steunpunt mantelzorg Steenbergen
in samenwerking met de gemeente een activiteit voor de Dag van
de Mantelzorg, landelijk 10 november. Op deze dag(en) laten we
onze waardering blijken voor al het werk dat mantelzorgers binnen
de gemeente Steenbergen doen.
Dag(en)?? Jawel. De activiteit van vorig jaar was zo’n succes dat
we besloten hebben deze nogmaals aan te bieden. Mantelzorgers
die vanaf 30 september bij het steunpunt geregistreerd staan
krijgen een lunch aangeboden op 9 of 10 november. Op verschil
lende locaties in de kernen van de gemeente kunt u genieten van
een lekkere maaltijd.
Mantelzorg doe je samen en daarom bieden we de mantelzorgers
de mogelijkheid om iemand mee te nemen. Dit kan degene zijn waar
je voor zorgt of iemand waarvan je zelf steun ervaart.
U ontvangt binnenkort persoonlijk een uitnodiging met daarin de
locaties, tijden en mogelijkheden tot aanmelden. Hopelijk tot ziens
allemaal in het weekend van 9 en 10 november. Houd de brieven
bus of mailbox in de gaten!
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Indien onbestelbaar:
Postbus 674, 4600 AR Bergen op Zoom

Mantelzorg Bergen op
Zoom

Brede Welzijns Instelling
Woensdrecht (BWI)

bezoekadres:
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
0164-299491
info@mantelzorgboz.nl

Welzijncentrum K4
Kromstraat 4
4631 KH Hoogerheide

Marloes Rutten
Katja Kley
Wendy Bakker
Eline Kuijlen
www.mantelzorgboz.nl

Marga Esser
Lenny Winkel

0164-672049

info@bwiwoensdrecht.nl
www.bwiwoensdrecht.nl

Steunpunt Mantelzorg
Steenbergen
Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen
0167-750850
Joyce Joosen
0636110898
mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.
nl
facebook: mantelzorg steenbergen
www.wijzijntraversegroep.nl

Facebook:
Mantelzorg Bergen op Zoom

Samenwerking
Nieuwsbrief Mantelzorg Brabantse Wal is een initiatief van Man
telzorg Bergen op Zoom in samenwerking met Steunpunt Mantel
zorg Steenbergen en BWI Woensdrecht. Er wordt gebruik gemaakt
van het netwerk met andere organisaties op het gebied van zorg,
wonen, onderwijs en welzijn om zo'n breed mogelijke groep man
telzorgers te bereiken.
Relevante informatie
Mocht u als organisatie relevante informatie hebben voor de
nieuwsbrief, hetzij activiteiten voor mantelzorgers hetzij andere
informatie, neem dan contact op met de redactie van deze
Nieuwsbrief (info@mantelzorgboz.nl). De volgende nieuwsbrief
wordt in het vierde kwartaal van 2019 uitgebracht.

