Maand van de Mantelzorg
November 2018
Vrijdag

Dag van de Mantelzorg

9 nov.

Het Contactpunt Mantelzorg (CPM) en Welzijn in Noordenveld (WiN)
organiseren een activiteit tijdens de Dag van de Mantelzorg.
Een dag om even niet te zorgen maar lekker te ontspannen.
Programma:
9.45 uur Inloop
10.00 uur Opening door wethouder Kirsten Ipema
10.15 uur Duo NulenniX. Een muzikaal optreden met liedjes van
onder andere Ede Staal en Peter van der Velde.
12.30 uur Lunch
13.30 uur Afsluiting
Locatie
Fletcher Hotel Langewold, Ceintuurbaan Noord 1 9301 NR RODEN.
De toegang is gratis. Alle mantelzorgers zijn van harte welkom. Als het voor de
mantelzorger een goede oplossing is om de verzorgde mee te nemen, is dat
prima. Wel graag vóór 2 november aanmelden bij WiN.
Mocht u vervangende zorg of vervoer nodig hebben dan kunt u dit melden.

Drumworkshop

Dinsdag

20 nov.

Op dinsdagmiddag 20 november om 14.00 uur wordt een drumworkshop
georganiseerd bij HitiT, Ceintuurbaan Noord 112 in Roden. De toegang is
gratis. Graag voor 13 november opgeven bij WiN.

Mindfulness

Donderdag

22 nov.

Op donderdag 22 november van 19:30 tot 21.00 uur is er een
voorlichtingsbijeenkomst over de mindfulnesstraining voor mantelzorgers
die in januari 2019 zal worden aangeboden. Plaats: WiN, Inwonersplein,
Schoolstraat 50, Roden. Graag van te voren aanmelden.

Ontbijtservice

Donderdag
22 of 29 nov.

In de maand november organiseren leerlingen van de Esborg samen met
WiN een ontbijtservice voor mantelzorgers in Noordenveld. Zij zullen op 22
en 29 november tussen 9.00 en 10.00 uur een ontbijt bij mantelzorgers
thuisbezorgen. Bent u mantelzorger of kent u iemand die u een ontbijt wilt
aanbieden, dan kunt u dit melden bij WiN of een mail sturen.
Graag voor 13 november aanmelden.

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij WiN,
Schoolstraat 50 (Inwonersplein) 9301 KC Roden 050 3176500
email: mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl Ook voor informatie kunt u terecht bij WiN.

