
PROGRAMMA  
MANTELZORGSALON  
www.iedereenwelcom.nl  

WOENSDAG 15 JANUARI 

Sociaal Raadslieden  

Kom naar deze bijeenkomst en 

wat Sociaal Raadslieden doet.  

Zo ondersteunen zij bijvoorbeeld 

inwoners die vastlopen in de  

complexiteit van de wet- en regel-

geving en helpen inwoners optimaal 

gebruik te maken van de regelingen 

en voorzieningen waarop zij recht 

hebben.  

Aanvang: 13.30-16.00 uur. 

Locatie: De Averhof, Pater  

Gerritsenstraat 5, Beek. 

Kosten: gratis 

Aanmelden:  niet nodig. 

Overig: Voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  

WOENSDAG 25 MAART  

Film 

U gaat een ontspannen middag 

beleven in theater het Barghse 

Huus. Er wordt een film getoond 

en na afloop een gezellig samen-

zijn met een hapje en drankje.  

Aanvang: 13.30-16.00 uur. 

Locatie: Barghse Huus,  

Willem van den Berghstraat 1  

‘s-Heerenberg 

Kosten: gratis 

Aanmelden: U kunt  

zich aanmelden tot  

donderdag 19 

maart. 

Overig: Voor koffie 

en thee wordt  

gezorgd.  

2020 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig onbetaald zorgtaken verlenen voor een 

hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een 

ander familielid, vriend of kennis.  

Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, advies en ondersteuning aan 

mantelzorgers in de gemeente Montferland. De mantelzorgconsulent van 

het Steunpunt Mantelzorg heeft aandacht voor de zorg die u als  

mantelzorger biedt en herkent de problemen die u daarin tegen kunt komen. 

De mantelzorgconsulent kijkt samen met u welke ondersteuning er nodig is. 

Samen zoeken we een antwoord op de vragen die er leven. 

In de Mantelzorgsalon wordt elke twee maanden een activiteit  

georganiseerd in het kader van ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.  

De activiteiten worden  in de derde week van de maand gehouden. Alle  

activiteiten worden ruim van tevoren gepubliceerd in de plaatselijke krant.  

MEER INFORMATIE  EN CONTACT 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag 

over mantelzorgondersteuning, dan kunt  

u terecht bij de mantelzorgconsulenten  

Marja Lukassen of Elize Navis.  

 

Bereikbaarheid  

Marja Lukassen    Elize Navis 

06-23 49 84 21     06-20 25 73 92 

m.lukassen@welcommail.nl  e.navis@welcommail.nl 

Of via de medewerkers van de Welzijnslijn: 0316-29 28 28  

(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 uur). 

Inloopspreekuren  

Maandag 9.00-10.00 uur   Donderdag 9.00-10.00 uur 

Bargshe Huus ’s-Heerenberg  Albertusgebouw Didam 

Willem van den Berghstraat 1 Raadhuisstraat 3 



WOENSDAG 16 SEPTEMBER 

Ergotherapie 

Hoe kunt u er voor zorgen dat u 

uw lichaam niet verkeerd belast? 

Tijdens deze bijeenkomst zal  

ergotherapeute Karen Snel u  

vertellen over ‘Gezond verzor-

gen’.  

 

Aanvang: 14.00-16.00 uur. 

Locatie: Albertusgebouw 

Raadhuisstraat 3, Didam.  

Kosten: gratis. 

Aanmelden: Niet nodig. 

Overig: Voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  

DONDERDAG 17 DECEMBER  

Creatief bezig zijn 

Een creatieve en ontspannende 

middag. Onder leiding van 

bloembindster Jenny Lucassen 

maakt u een mooi kerststuk. 

 

Aanvang: 13.30-16.00 uur. 

Locatie:  ‘t Bosman Huus,  

Antoniusstraat 14a, Lengel.  

Kosten: 3 euro per persoon. 

Aanmelden: U kunt zich  

aanmelden tot 10 december. 

Overig: Voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  

Dag van de Mantelzorg 

In november gaat tijdens de Dag van de Mantelzorg extra aandacht uit naar 

Mantelzorgers. Deze dag heeft altijd een feestelijk tintje. Op deze manier wil 

zowel de Gemeente Montferland als het 

Steunpunt Mantelzorg waardering tonen 

voor alle mantelzorgers in Montferland. 

Kijk op www.iedereenwelcom.nl voor 

het actuele programma. 

DINSDAG 19 MEI 

Sociaal team Montferland  

Het sociaal team is er speciaal 

voor mensen die een hulpvraag 

hebben. Maar wat doen ze nu 

precies? Dat komen zij u vertel-

len tijdens deze informatieve 

mantelzorgsalon. Er is natuurlijk 

ook ruimte om vragen te stellen.  

 

Aanvang: 13.30-16.00 uur. 

Locatie: Albertusgebouw 

Raadhuisstraat 3, Didam.  

Kosten: gratis 

Aanmelden:  niet nodig. 

Overig: Voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  

DONDERDAG 23 JULI 

Bowlen 

Tijdens deze actieve middag gaat 

u samen bowlen op de  

bowlingbaan in ‘s-Heerenberg.  

Let op: we starten om 14.00 uur! 

 

Aanvang: 14.00-16.00 uur. 

Locatie:   

Bowling & Partycentrum  

Stadsplein 5 `s-Heerenberg. 

Kosten: gratis. 

Aanmelden: U kunt zich  

aanmelden tot 16 juli. 

Overig: Voor koffie en thee 

wordt gezorgd.  


