
Einddocument Bericht voor de Dag voor de Mantelzorg 2022 
Dag voor de Mantelzorg 2022 
Op 10 november 2022 is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. 
In het hele land worden als vanouds mantelzorgers in het zonnetje gezet als bedankje voor 
hun goede zorgen. Veranderd is dat na corona niet meer zo strak wordt vastgehouden aan 
deze specifieke datum. Ook bij ons in Limburg is dat het geval zoals u kunt zien in 
onderstaand overzicht van activiteiten dat in onze regio wordt aangeboden. 

 

Activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg Venlo 

Team Mantelzorg Venlo organiseert in de maand november verschillende activiteiten voor 
mantelzorgers om hen te waarderen voor alle inzet in de zorg voor hun naaste(n).  
Deelname is gratis. 
Je kunt je aanmelden voor één activiteit. Doe het snel, want vol is vol.  
Stuur een mail naar isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl o.v.v. ‘naam + adres + telefoonnummer 
+ geboortedatum en de naam en locatie van de activiteit’. Of bel naar: 06-20765521.  
Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand. 

Lunch  
Maandag 7 november 
De Gastronoom 

In de Beeten 7 
5931 NZ Tegelen 

Aanmelden kan tot  
30 oktober. 

Dinsdag 15 november 
Koffieschenkerij Genuujerie Sint 
Urbanusweg 77 
5914 CA Venlo 

Aanmelden kan tot  
7 november. 

Dinsdag 22 november  
Een internationale dankjewel lunch 
Huis van de Wijk Op den Berg 
Ericaweg 2 
5915 ES Venlo 

Aanmelden kan tot  
14 november. 

 

Diner 
 

Maandag 21 november  
De Bekkerie  
Heymansstraat 128a 
5927 NT Boekend 
Aanmelden kan tot  
14 november. 

 

Woensdag 23 november  
Surinaams diner 
Café Feestzaal Ut Tref 
Hendrikxstraat 17 
5912 BW Venlo 
Aanmelden kan tot  
16 november. 

 

Donderdag 24 november 
BMV De Vilgaard 
Schandeloseweg 1 
5941 CP Velden 
Aanmelden kan tot  
17 november. 

 

 

 

 



Horst aan de Maas 

Super leuke activiteiten worden in Horst aan de Maas georganiseerd. Ook een aantal dorpen 
pakken zelf de waardering voor de mantelzorgers in hun dorp op. Hierbij een overzicht 

 

Programma Dag van de Mantelzorg 2022 
Activiteiten Dag van 
de mantelzorg 
HadMaas 

Wat Wie pakt wat op? Wanneer 

Voor mantelzorgers 
(en zorgvragers) in 
Meterik 

Diner met muziek van 
Golde Liesjes voor 
mantelzorgers en 
zorgvragers in Meterik 

Ria Bouten en andere 
dorpsverbinders 
Meterik 

7 november vanaf 12.30 
uur in Meterik 

Voor mantelzorgers 
in America, 
Griendtsveen, 
Evertsoord en 
Kronenberg 

Gezellige middag met 
hapjes en muziek van 
Harry’s Golden Oldies 
show  

Werkgroep 
Mantelzorgdag 
America, Kronenberg, 
Evertsoord en 
Griendtsveen 

8 november van 13.30 – 
16.30 uur in De Smelentos 
in Evertsoord 

Voor mantelzorgers 
HadM op Dendron 
college in Horst 
(centrale activiteit) 

High tea verzorgd door 
leerlingen Dendron 
college 

Sanne Cruysberg en 
docenten Dendron en 
Anja 

9 november van 10.00- 
11.00 uur, vrijdag 11 en 18 
november van 14.00-15.00 
uur  

Voor mantelzorgers 
HadM bij His Hope in 
Horst (centrale 
activiteit) 

High tea in multiculturele 
huiskamer van His Hope in 
Horst 

Delene en Alletta van 
His Hope 

10 november van 13:30-
15:30 uur  

Voor mantelzorgers 
HadM bij Yuverta 
college Hegelsom 
(centrale activiteit) 

Hapas door leerlingen van 
het Yuverta college. 
Anneke Speijcken zorgt 
voor een ludieke 
ontvangst. Muziek wordt 
verzorgd door de Scherpe 
Sjakies 

Marjon Yuverta college, 
Leny, Francien, Mien en 
Anja 
 

10 november van 17.30-
20.30 

Voor mantelzorgers 
in Hegelsom  

Stampotbuffet in PTC plus 
gebouw in Hegelsom  

Vrijwilligers van HeHo  17 november van 16.00 -
19.30 uur 

    
a.damhuis@synthese.nl 

 

+31 636164919 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Maasgouw 

Vragen over de mantelzorgwaardering? 
Neem daarvoor contact op met Daniëlla Daelmans van team Sociaal Domein. Zij is te 
bereiken via d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl of (0475) 85 25 00 

Onze dienstverlening is gericht op het versterken van individuen en groepen, zodat iedereen 
actief en zelfstandig kan meedoen in de maatschappij. We stemmen onze diensten af op de 
vraag van inwoners van de gemeente Roermond en de gemeente Maasgouw. 

 

 

Steunpunt Mantelzorg Beesel 
 
Mantelzorgwaarderingsactiviteiten 2022 Keuze uit 1 van onderstaande activiteiten 

 

Wat: Wanneer Bijzonderheden 

Wandeling olv 
gids 

Woensdag 16 
november  

Aanvang 13:30 uur 

Koffie/thee vlaai en afsluiten met 
een klein buffet. 

High Thea Donderdag 17 
november 2022 

14:00-16:00 uur 

 

Filmavond Maandag 21 
november  

Aanvang 19:30 uur 

Film met welkomstdrankje en hapjes 
tijdens de film 

vera.jacobs@beesel.nl   T 077- 2072168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punt Welzijn Weert 

 
Het programma dat Punt Welzijn rondom de Dag van de Mantelzorg organiseert is bekend. Deze kun 
je bekijken op   www.puntwelzijn.nl/weekvandemantelzorg.  

Mantelzorgers uit de gemeente Weert en Nederweert kunnen zich aanmelden voor diverse 
activiteiten en voor een mantelzorgattentie. We hebben daarnaast een speciale waarderingsattentie 
voor jonge mantelzorgers t/m 25 jaar. 

 

Gemeente Leudal 

 



Daarnaast kan er weer een attentie aangevraagd worden voor mantelzorgers in Leudal. 

Verder is info ook te vinden op www.mantelzorgleudal.nl  

 
Gemeente Bergen Mantelzorgondersteuning 

 

 

Wij zetten de mantelzorgers in het zonnetje met een attentie.  
Mensen kunnen voor een mantelzorger die zij kennen een attentie aanvragen en een 
persoonlijke boodschap meegeven. Op de dag van de mantelzorg worden deze attenties, 
met de persoonlijke boodschappen, door een groep van ongeveer 30 vrijwilligers bij de 
mantelzorgers thuis afgegeven. 

Eefke Lommen    e.lommen@bergen.nl  

 

 

Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas 

Op deze dag worden er vanuit Vorkmeer geen specifieke activiteiten georganiseerd. Wel zal 
er deze dag het Mantelzorgcompliment worden uitgereikt aan mantelzorgers voor wie het is 
aangevraagd. Het uitreiken van het compliment gebeurt door de aanvrager.  
 

 
E | e.wetsteijn@vorkmeer.nl 

T | (06) 31 95 96 51 

 



Gemeente Roermond 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 

Zes gemeenten te weten: Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld / Bocholtz en 
Voerendaal hebben besloten dit jaar hun mantelzorgers gezamenlijk in het zonnetje te 
zetten. U wordt daar van harte voor uitgenodigd. 

Dit jaar zal er een filmmiddag en avond georganiseerd worden in Filmhuis De Spiegel in de 
voormalige  Royal bioscoop in Heerlen.  
Wei is een documentaire van Ruud Lenssen. 

U bent van harte welkom op 8 november voor de voorstelling om 14.00 uur of de 
voorstelling om 20.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie en een stukje vlaai en er 
is een drankje na de film. De zaal gaat open om respectievelijk 13.15 uur en 19.15 uur. 

We vragen u hiervoor in te schrijven bij het steunpunt voor mantelzorgers Parkstad. Dat kan 
via: info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000. 

Gemeente Beekdaelen 

De filmbijeenkomst, documentaire Wei, wordt drie keer georganiseerd, op verschillende 
data en locaties:  

-  Donderdagmiddag 10 november: Gemeenschapshuis De Lange Berg, Hulsberg  
-  Dinsdagmiddag 15 november: BMV De Henkhof, Merkelbeek  
-  Donderdagmiddag 17 november: Partycentrum De Oirsprong, Oirsbeek  

 
Aanvang 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) We ontvangen u graag met een kopje koffie en 
vlaai; ook voor een paar consumpties is gezorgd.  
 

 

STEUNPUNT MANTELZORG ZUID 

 

Na twee ‘Coronajaren’ houdt niets ons meer tegen. Wat ons betreft moet de Dag van de Mantelzorg 
weer echt gevierd worden, in de meest letterlijke zin van het woord. Helaas hebben we nog rekening 
te houden met corona en daarom gaan we het anders doen! 
Hoe dan? 
Rond de officiële datum, 10 november, is er een waarderingsactie, waarover we u later zullen 
berichten. Deze actie is niet alleen bedoeld voor de mensen die bij Steunpunt Mantelzorg Zuid als 
mantelzorger staan ingeschreven, ook ‘nieuwe’, nog niet ingeschreven mantelzorgers willen we 
hiermee heel graag bereiken. 

De echte viering van de dag van de Mantelzorg is op zaterdag 3 juni 2023. We willen u dan 
persoonlijk ontmoeten. Er is dan volop mogelijkheid om elkaar te zien en te spreken. Noteer deze 
datum vast in uw agenda. 


