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Maandag 08 tot en met zondag 14 november

Week van de Mantelzorg
Verras de mantelzorger, juist nu!
Mantelzorg is van onschatbare waarde en in deze coronatijd hebben mantelzorgers het er niet makkelijker op gekregen.
Van maandag 08 tot en met zondag 14 november is de jaarlijkse Week van de Mantelzorg in de Utrechtse Heuvelrug.
Een week waarin we mantelzorgers willen waarderen en in het zonnetje zetten.

Week van de Mantelzorg 2021

Contact met andere
mantelzorgers

Ongeveer vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger.

bijzonder dat is. In deze special vindt u een overzicht van

Nu we voorzichtig de balans opmaken van een lange

wat organisaties doen voor hun mantelzorgers.

Sociaal makelaars van het Sociaal Dorpsteam

periode vol beperkende maatregelen, kan het niet

Daarnaast is er een overzicht waar alle mantelzorgers naar

ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied

anders dat de cijfers nóg hoger uit vallen.

toe kunnen, zoals Samen Soepen of een
gezamenlijke lunch. Ook zijn er initiatieven

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden!

waarbij mantelzorgers cadeaupakketten
kunnen ontvangen.

Ze bieden zorg aan hun partner, familie,

van ontmoeting. Ontmoeting met andere mantelzorgers
kan voor steun en begrip zorgen.
Ook kunt u oplossingen van anderen horen voor
dilemma’s en moeilijkheden waar u tegenaan loopt.

vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege
Voor jonge mantelzorgers zijn er

Er zijn al verschillende contactgroepen voor

Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten

ook activiteiten, bijvoorbeeld een

mantelzorgers, zoals:

we in de week van maandag 8 t/m zondag

theekransje en initiatieven van het

beperkingen, ziekte dan wel ouderdom.

14 november mantelzorgers in de schijnwerpers,

jongerenwerk in de verschillende
dorpen. Meer hierover leest u verderop.

want hun zorg mag gezien worden.

∙ Soosjaal: een ontmoetingsinitiatief voor kinderen
met autisme. Hierbij hebben ouders de mogelijkheid
ervaringen met elkaar uit te wisselen.
∙ Contactgroep voor mantelzorgers van mensen met

Wat gebeurt er in de Week van de Mantelzorg?

Bent u geen mantelzorger, maar kent u er een?

In de Week van de mantelzorger vragen we aandacht

Neem hem of haar dan mee voor een uitje,

voor iedereen die zorgt. Samen met tientallen organisaties

haal een presentje of verras de mantelzorger op

en ondernemers op de Heuvelrug laten we zien hoe

een andere manier.

Parkinson/Lewy Body.
∙ Contactgroep voor werkende ouders die ook extra
zorg hebben voor partner of kinderen.
Heeft u als mantelzorger behoefte aan een contactgroep
en kunt u geen geschikte groep vinden? Neem dan

Vraag het mantelzorgcompliment aan
Als blijk van waardering voor mantelzorgers biedt de

∙ Amerongen:

contact met ons op. Dan onderzoeken we samen of er
al iets is of hoe we een groep kunnen starten.
Daarnaast horen we graag waar u verder als mantelzorger

gemeente mantelzorgers een financieel compliment

dinsdag tussen 14.00-16.00 uur

behoefte aan heeft. Een voorlichting over een bepaald

van € 50,-. Hiervan kunt u iets leuks voor uzelf kopen.

in de bibliotheek, Allemanswaard 51.

onderwerp? Een workshop? Activiteitenoverzicht? Nog iets

U kunt het ook besteden om iets samen te doen met
degene voor wie u zorgt. Per zorgvrager kan één
compliment worden aangevraagd.
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is

∙ Doorn:
donderdag tussen 10.00-12.00 uur
in de Cantina van het Cultuurhuis, Kerkplein 2.
∙ Driebergen-Rijsenburg:

anders? Stuur ons een e-mail of benader ons telefonisch.
We horen het graag.
Heeft u vragen over mantelzorg?
Neem dan contact op met een sociaal makelaar. Een sociaal

het van belang dat degene die zorg ontvangt in de gemeente

woensdag tussen 09.30-12.30 uur

makelaar kan met u meedenken over uw mantelzorgsituatie

Utrechtse Heuvelrug woont. De mantelzorger kan een andere

in de bibliotheek, Hoofdstraat 163.

of biedt een luisterend oor.

woonplaats hebben. Aanvraagformulieren kunnen tot en met
31 december worden ingeleverd. Het mantelzorgcompliment
wordt aan het einde van het jaar overgemaakt.
Het compliment kan online worden aangevraagd via:
https://www.samenopdeheuvelrug.nl/
mantelzorgondersteuning-aanvragen
of gebruik de QR-code hiernaast om gemakkelijk via uw
mobiele telefoon naar het aanvraagformulier te gaan.
Is online aanvragen lastig? Neem dan contact op met

Bertine v.d. Bosch

* Vanwege de coronarichtlijnen vinden spreekuren uitsluitend

Diana Stalenhoef

Ronald Huffenreuter

Vragen?

de Sociale Dorpsteams. Zij kunnen u verder helpen.

plaats in Amerongen, Doorn en Driebergen. Inwoners uit

Het aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij inlopen

Maarn, Maarsbergen, Leersum en Overberg zijn hier ook

Bertine van den Bosch

van de Sociale Dorpsteams*:

van harte welkom.

sociaal makelaar Leersum Amerongen Overberg
bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl
06 39 09 58 16

Financiële tegemoetkoming hoge mantelzorgkosten
De gemeente komt mantelzorgers tegemoet met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar
extra hoge kosten. Dit kunnen bijvoorbeeld hogere uitgaven zijn aan telefoon- of reiskosten. Voor deze mantelzorgers is er

Diana Stalenhoef
sociaal makelaar Doorn Maarn Maarsbergen
diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl
06 86 89 85 55

tegemoetkoming van € 100,- per jaar.

Ronald Huffenreuter

Een aanvraagformulier kunt u downloaden via: www.samenopdeheuvelrug.nl/mantelzorgers. Het aanvraagformulier kunt

sociaal makelaar Driebergen-Rijsenburg

u inleveren bij het Sociaal Dorpsteam. Heeft u hierover vragen? Neem op werkdagen tussen 09.00-13.00 uur contact op met de

ronald.huffenreuter@samenopdeheuvelrug.nl

Sociale Dorpsteams via 0343 56 58 00.

06 23 00 66 47
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Woensdag 3 november

Jonge mantelzorgers

Mantelzorgconcert in Doorn

Ben je tussen de 10 en

•
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23 jaar en is er bij jou
Woensdag 3 november kunt u in de Maartenskerk in Doorn,

thuis iemand lang ziek,

eventueel samen met degene voor wie u zorgt, familie

gehandicapt, verslaafd of

of andere concertliefhebbers, genieten van een prachtig

depressief? Het kan zijn

klassiek concert van het Autunno Ensemble.

dat je zusje kanker heeft
of je vader een spierziekte.

De jonge violist Pieter van

Help jij daardoor meer

Loenen is solist. Het geheel

dan normaal bij klussen?

staat onder de bezielende

Dan ben je eigenlijk

leiding van Marien van

een jonge mantelzorger.

Staalen. De organisatie

VoorElkaar

volgt de coronarichtlijnen

Ook jonge mantelzorgers kunnen een mantelzorgcompliment
van € 50,- aanvragen. Je krijgt dit dan op je rekening

en maakt gebruik van
de CoronaCheck-App

Informatie die van belang is voor mantelzorgers,

gestort. Daarmee kun je bijvoorbeeld iets kopen voor jezelf zoals

bij binnenkomst.

belangrijke contactgegevens, verhalen van

een boek, een leuk sieraad, iets voor op je kamer of voor een

Het mantelzorgconcert

mantelzorgers, ervaringen en tips staan in het

leuk uitje. Heb je een broer of zus die ook jonge mantelzorger is?

vormt de start van de Week

mantelzorgblad VoorElkaar.

Ook die mag een financieel mantelzorgcompliment aanvragen.

Wilt u dit blad per mail ontvangen?

Weet je dat een op vier jongeren in Nederland

Mail dan naar:

mantelzorger is?

Waar: Maartenskerk in Doorn

diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl.

Zorgen voor iemand hoort bij jouw dagelijkse routine.

Wanneer: woensdag 3 november, aanvang 20.00 uur

Papieren exemplaren kunt u ophalen bij het Sociale

Soms is het fijn om er met iemand over te praten. Je staat

(inloop vanaf 19.30 uur, eindtijd circa 22.00 uur)

Dorpsteam of in de bibliotheekin de dorpen.

er niet alleen voor, deel je zorg. Met iemand uit je omgeving,

Tickets: € 2,50 vooraf online te koop via de link:

Ook kunt u VoorElkaar online lezen op:

zoals familie of vrienden. Of misschien ga je liever in gesprek

www.bibliotheekzout.nl/concertvoormantelzorgers.html

https://www.samenopdeheuvelrug.nl/voorelkaar-

met je mentor. Je kunt ook contact opnemen met jongerenwerk.

Tickets aan de deur (mits vooraf gereserveerd): € 18,50

nieuwsblad-voor-mantelzorgers

Zie voor meer informatie en tips:

van de Mantelzorg en was
in 2019 een groot succes.

www.samenopdeheuvelrug.nl/jonge-mantelzorger.

(niet mantelzorger), € 2,50 (mantelzorgers)

Activiteiten in de dorpen tijdens de Week van de Mantelzorg
DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Love-is-pies: Massage

Jongerenwerk Utrechtse Heuvelrug: Verwenpakket

Angela van Walsum biedt mantelzorgers gratis hand-

Het jongerenwerk van de Stichting Sociale Dorpsteams zet

en voetmassage, trauma verwerking, advies voor gezond

zich deze week in voor mantelzorgende gezinnen in de

Acties voor alle mantelzorgers

ouder worden en Tao hands Blessing. Er is iedere dag plek

gemeente. Groepjes jongeren stellen een leuk en lekker

Spreekt een van onderstaande acties u aan, dan kunt u zich

voor 2 personen tussen 09.30 en 13.00 uur.

verwenpakket samen om deze gezinnen in het zonnetje te

aanmelden als mantelzorger. U kunt ook een mantelzorger

•

Aanmelden via Angela van Walsum,

zetten. Heeft uw gezin extra zorgen, vanwege een bijzonder

info@love-is-pies.nl of 0343 52 22 67.

kind of partner of kent u een dergelijk gezin?

opgeven die u kent.

Aarzel dan niet en meld u aan, want de voorraad is beperkt.
Buurthuis De Brug: Lunch

Estelle de Hingh: Theekransje voor Brusjes

Net als vorig jaar wil Buurthuis De Brug mantelzorgers

Heb jij een bijzondere broer of zus en vind je het fijn

in Driebergen in het zonnetje zetten met een heerlijke

hierover eens te kletsen met andere kinderen?

Acties van organisaties voor eigen mantelzorgers

lunch. Deze brengen zij aan huis of kunt u ophalen.

Kom dan donderdag 11 november tussen 15.30 en

en cliënten

Bij aanmelding kunt u aangeven op welke dag in de

17.00 uur langs voor een kop thee met wat lekkers.

Betrokken bij een van onderstaande organisaties,

Week van de Mantelzorg het beste past.

We zitten in een fijn gezelschap bij elkaar en wisselen

dan ontvangt u via hen een uitnodiging om deel te

•

Aanmelden via Crista de Wit & Evita Hendriks,

ervaringen uit met echte aandacht, gezelligheid en

nemen.

buurthuis@iszdebrug.nl, Facebook of 0343 51 03 66.

ruimte om jezelf te zijn.

•

Nabuurschap Driebergen Noord

•

•

NPV Thuishulp Driebergen

Aanmelden via kindercoach Estelle de Hingh,

•

Aanmelden kan via de Sociaal makelaar van uw dorp.

estelle@estelledehinghkindercoaching.nl.

In het Moment: Samen zingen
Gedurende de Week van de Mantelzorg kunnen

DOORN, MAARN & MAARSBERGEN

mantelzorgers hun vocale kwaliteiten bijschaven tijdens

Paramedisch Centrum Helix: Massage

een workshop Stemvorming en Samen zingen in Villa

Tijdens de Week van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers

Xaverius, georganiseerd door Vriendenstichting In het

een ontspannende massage inplannen tussen 10.00

Acties voor alle mantelzorgers

Moment.

en 15.00 uur. De massage duurt ongeveer 20 minuten.

Spreekt een van onderstaande acties u aan, dan kunt

•

Aanmelden via Francine Riep,

Daarna verwennen we u met een heerlijke kop koffie

u zich aanmelden als mantelzorger. U kunt ook een

inhetmoment.driebergen@gmail.com.

of thee met een lekkernij door Lilian de la Mar,

mantelzorger opgeven die u kent.

voedingsdeskundige en coach van De Blauwe Zone.
De Inloop Driebergen: Samen soepen
Iedere woensdag komen inwoners Samen Soepen bij

•

Aanmelden via Remco van Nimwegen,

Herenkapsalon Lexx: Knipbehandeling

info@pmc-helix.nl of 0343 45 67 95.

Mantelzorgende heren kunnen in de Week van de

de Inloop Driebergen. Op woensdag 10 november zijn

Mantelzorg op dinsdag tot en met vrijdag terecht bij

mantelzorgers tussen 13.00 en 16.00 uur extra welkom

Bibliotheek Z-O-U-T

Herenkapsalon Lexx voor een gratis knipbehandeling.

op Oranjelaan 73 in Driebergen om gezellig samen een

In alle bibliotheken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is

Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar

kop soep te komen nuttigen en te genieten van extra

deze week extra aandacht voor mantelzorg. U vindt er een

en u moet zich vooraf aanmelden, dus reserveer op tijd.

aandacht.

overzicht van relevante boeken en DVD’s op de displays.

•

•

Meer informatie en aanmelden via Fieke Pennings,

U kunt het overzicht ook ophalen. Ook is er informatie

via Lex Paat, avensiskaylee@gmail.com

f.pennings@kwintes.nl of 06 50 89 69 51.

beschikbaar ter ondersteuning van mantelzorgers.

of kom langs in de kapsalon.

Aanmelden onder vermelding van ‘mantelzorg’

Sociaal Dorpsteam (0343) 56 58 00 (09.00-13.00 uur) | www.samenopdeheuvelrug.nl
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Activiteiten in de dorpen tijdens de Week van de Mantelzorg
De Inloop Doorn: Samen soepen

AMERONGEN, LEERSUM & OVERBERG

Iedere donderdag komen inwoners Samen Soepen bij de

met een lekkernij door Lilian de la Mar, voedingsdeskundige
en coach van De Blauwe Zone.
•

Inloop Doorn. Donderdag 11 november zijn mantelzorgers

Aanmelden via Remco van Nimwegen,
info@pmc-helix.nl of 0343 45 67 95.

tussen 12.30 en 14.30 uur extra welkom op Sitiolaan 197

Acties voor alle mantelzorgers

om gezellig samen een kop soep te komen nuttigen en te

Spreekt een van onderstaande acties u aan, dan kunt u zich

genieten van extra aandacht.

aanmelden als mantelzorger. U kunt ook een mantelzorger

Bibliotheek Z-O-U-T

•

die u kent opgeven.

In alle bibliotheken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is deze

Meer informatie en aanmelden via Carlien Hoogendijk,

week extra aandacht voor mantelzorg. U vindt er een overzicht

carlien.hoogendijk@kwintes.nl of 06 55 23 61 63.
Albert Heijn Leersum: Verrassingspakket

van relevante boeken en DVD’s op de displays. U kunt het

Heuvelrug Senioren: Bloemen

Deze week kunt u (of een andere mantelzorger) een verrassings-

overzicht ook ophalen. Ook is er diverse informatie beschikbaar

Iedere vrijdagmorgen is er tussen 10.00 en 11.30 uur

en cadeaupakket winnen bij de Albert Heijn in Leersum.

ter ondersteuning van mantelzorgers.

koffiedrinken met iets lekkers in het Trefpunt in Maarn,

Lever tussen maandag 8 en vrijdag 12 november een

speciaal voor alle senioren in Maarn en Maarsbergen.

kaartje in bij de Klantenservice in de winkel met vermelding

Jongerenwerk Utrechtse Heuvelrug: Verwenpakket

Vrijdag 12 november vullen we extra feestelijk in met een

van uw naam en adres. U kunt ook iemand anders opgeven

Het jongerenwerk van de Stichting Sociale Dorpsteams zet zich

dankwoord aan mantelzorgers, extra aandacht, bloemen

met eventueel de reden waarom u deze mantelzorger wilt

deze week in voor mantelzorgende gezinnen in de gemeente.

en alle gelegenheid om ervaringen te delen. De middag

nomineren. De winnaar krijgt vrijdag aan het einde van de

Groepjes jongeren stellen een leuk en lekker verwenpakket

is vrijgemaakt om een aantal mantelzorgers thuis te

middag persoonlijk bericht. Hierna worden de pakketten

samen om deze gezinnen in het zonnetje te zetten.

bezoeken en te verwennen met een mooi boeket.

zaterdag 13 november feestelijk uitgereikt bij de Albert Heijn.

Heeft uw gezin extra zorgen, vanwege een bijzonder kind

•

of partner, of kent u een dergelijk gezin? Aarzel dan niet

Aanmelden via Ted Kuijpers,
ted.kuijpers@planet.nl of 0343 43 19 28/ 06 53 67 17 43.

Etos Leersum: Verrassingspakket

en meld u aan, want de voorraad is beperkt.

Mantelzorgers kunnen van de Etos in Leersum een cadeaupakket

•

Aanmelden kan via de Sociaal makelaar van uw dorp.

Estelle de Hingh: Theekransje voor Brusjes

ontvangen. Geef tussen maandag 8 en vrijdag 12 november

Heb jij een bijzondere broer of zus en vind je het fijn

een kaartje af bij de kassa, voorzien van uw naam en adres.

Acties van organisaties voor eigen mantelzorgers

hierover eens te kletsen met andere kinderen?

Of van een andere mantelzorger die u wilt nomineren.

en cliënten

Kom dan donderdag 11 november tussen 15.30 en

Vrijdag aan het einde van de middag krijgen de winnaars

Betrokken bij een van onderstaande organisaties,

17.00 uur langs voor een kop thee met wat lekkers.

persoonlijk bericht en kan het cadeaupakket de volgende dag

dan ontvangt u via hen een uitnodiging om deel te nemen.

We zitten in een fijn gezelschap bij elkaar en wisselen

worden opgehaald bij de Etos.

•

Santé Partners

•

Zorggroep Charim, locatie Elim

ruimte om jezelf te zijn.

NPV Afdeling Amerongen, Leersum en Overberg:

•

Ontmoetingscentrum Amerongen Quarijn

•

Aanmelden via kindercoach Estelle de Hingh,

Huisbezoek met attentie

•

Buurtzorg Amerongen/Overberg

estelle@estelledehinghkindercoaching.nl.

De NPV brengt in de week van de mantelzorg bezoek en

ervaringen uit met echte aandacht, gezelligheid en

attenties bij mantelzorgers aan huis. U kunt zelf bezoek
Paramedisch Centrum Helix: Massage

ontvangen of iemand anders opgeven.

Tijdens de Week van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers

•

Aanmelden via Alice Ploeg,

een ontspannende massage inplannen tussen 10.00 en

npv.vrijwilligethuiszorg@gmail.com

15.00 uur. De massage duurt ongeveer 20 minuten.

of 0343 48 21 76 of 06 22 17 56 39.

Daarna verwennen we u met een heerlijke kop koffie

Inlooptijden
Sociale Dorpsteams

of thee met een lekkernij door Lilian de la Mar,

Protestantse Gemeente Amerongen: Uitdelen rozen

voedingsdeskundige en coach van De Blauwe Zone.

Na de dienst op zondag 14 november in de Andrieskerk

•

Aanmelden via Remco van Nimwegen,

in Amerongen kunnen bezoekers een roos meenemen

info@pmc-helix.nl of 0343 45 67 95.

voor een mantelzorger die zij kennen. Desgewenst kunt

Vanwege de coronarichtlijnen vinden spreekuren

u ook een mantelzorger aanmelden voor een roos.

uitsluitend plaats in Amerongen, Doorn en Driebergen.

•

Aanmelden via Janny Ravenhorst,

Inwoners uit Maarn, Maarsbergen, Leersum en Overberg

jravenhorst@hotmail.com.

zijn hier ook van harte welkom.

Bibliotheek Z-O-U-T
In alle bibliotheken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is
deze week extra aandacht voor mantelzorg. U vindt er een
overzicht van relevante boeken en DVD’s op de displays.

Cie Mantelzorg Overberg: Gezamenlijke lunch

Amerongen: dinsdag tussen 14.00-16.00 uur

U kunt het overzicht ook ophalen. Ook is er diverse

Overbergs belang, NPV en het Sociaal Dorpsteam organiseren

in de Bibliotheek, Allemanswaard 15.

informatie beschikbaar ter ondersteuning van mantelzorgers.

op donderdag 11 november van 11.00 tot 14.30 uur in De

Doorn: donderdag tussen 10.00-12.00 uur

Buurthucht in Overberg een dag voor mantelzorgers uit Overberg.

in de Cantina van het Cultuurhuis, Kerkplein 2.

Jongerenwerk Utrechtse Heuvelrug: Verwenpakket

Er zijn 20 plekken beschikbaar. Wij vragen u vooraf te reserveren.

Driebergen-Rijsenburg: woensdag tussen 09.30-12.30 uur

Het jongerenwerk van de Stichting Sociale Dorpsteams zet

•

in de bibliotheek, Hoofdstraat 164.

Aanmelden via Gerry Henken,
gerryhenken@hotmail.com of 06 26 99 95 85.

zich deze week in voor mantelzorgende gezinnen in de

Telefoon: (0343) 56 58 00 elke werkdag bereikbaar

gemeente. Groepjes jongeren stellen een leuk en lekker
verwenpakket samen om deze gezinnen in het zonnetje te

Estelle de Hingh: Theekransje voor Brusjes

tussen 09.00-13.00 uur

zetten. Heeft uw gezin extra zorgen, vanwege een bijzonder

Heb jij een bijzondere broer of zus en vind je het fijn

Website: www.samenopdeheuvelrug.nl.

kind of partner of kent u een dergelijk gezin? Aarzel dan

hierover eens te kletsen met andere kinderen?

niet en meld u aan, want de voorraad is beperkt.

Kom dan donderdag 11 november tussen 15.30 en 17.00 uur

•

langs voor een kop thee met wat lekkers. We zitten in een fijn

Aanmelden kan via de Sociaal makelaar van uw dorp.

gezelschap bij elkaar en wisselen ervaringen uit met echte

Betrokken bij een van onderstaande organisaties,

UG

LR

UT

Aanmelden via kindercoach Estelle de Hingh,

VE

•

DE

en cliënten

Samen

aandacht, gezelligheid en ruimte om jezelf te zijn.

OP

Acties van organisaties voor eigen mantelzorgers

R ECHTSE

H EU

op de Heuvelrug

estelle@estelledehinghkindercoaching.nl.

dan ontvangt u via hen een uitnodiging om deel te nemen.

Colofon

•

NPV Thuishulp Doorn

Paramedisch Centrum Helix: Massage

•

Quarijn Ontmoetingscentrum Dementie

Tijdens de Week van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers

•

Quarijn Dagopvang Huize Beatrix

een ontspannende massage inplannen tussen 10.00 en

Heeft u vragen over deze special, neem dan contact

•

Quarijn Huize Beatrix

15.00 uur. De massage duurt ongeveer 20 min.

op met de Sociaal makelaar in uw dorp.

•

Koffiemorgen Dorpskerk Maarsbergen

Daarna verwennen we u met een heerlijke kop koffie of thee

Sociaal Dorpsteam (0343) 56 58 00 (09.00-13.00 uur) | www.samenopdeheuvelrug.nl

