
Deurne, januari 2020 

 
Beste mantelzorger, 
 
U als mantelzorger zorgt voor een dierbare of naaste wat soms zeer intensief 
kan zijn.  Hierover zijn we eind 2019 met mantelzorgers in gesprek gegaan. In 
dit gesprek werd besproken wat er in de wijk aan activiteiten georganiseerd 
mogen worden. Activiteiten wijkgericht, dicht bij huis, die helpend zijn om bij 
het werk dat gedaan wordt te ondersteunen. Gezellige middagen/avonden, 
vrije inloop middagen/avonden, maar ook informatieve middagen/avonden. En 
dit niet enkel en alleen voor mantelzorgers, maar voor alle inwoners uit de 
Koolhof die hier behoefte aan hebben. 
 
Hier hebben we nu een klein programma voor 
opgesteld. 
 
De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 29 januari 2020 van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in de aula van basisschool de Piramide. Er is gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan, te kaarten of dat wat u graag wilt. Niets moet, alles 
kan. Neem gerust uw eigen handwerk mee als u dit graag wilt doen. 
U bent van harte welkom. 
De tweede bijeenkomst staat in het teken van de WMO en wordt in maart 
georganiseerd. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd. 
 
Aanmelden is handig in verband met het inrichten van de ruimte, maar moet 
niet. Voel de vrijheid om te komen en te gaan wanneer u wilt. 
 
Voor vragen en/of aanmelden kunt u contact op nemen met Margriet Eickes, 
wijkwerker voor de wijk Koolhof. Dat kan telefonisch, via app, mail of bij de 
open inloop elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Vlieger, Schelde 1. 
Wanneer u niet zelfstandig kunt komen, denk dan eens aan het 
vrijwilligersvervoer AutoMaatje 0493-441405. Aanvragen twee werkdagen vóór 
de activiteit. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 29 januari 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margriet Eickes 
Zorg in Deurne 
 
Contactgegevens:             E: margriet.eickes@levgroep.nl           T: 06 81 53 16 02 
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