
Nieuwsbrief 01-2019 

Muziekshow voor de mantelzorgers goed bezocht; 

Op 10 december zat de Kring in Roosendaal propvol mantelzorgers die vol verwachting kwamen luisteren 

naar muziekshow Back to the Feeling. Deze avond begon met klanken uit begin twintigste eeuw en ging 

via countrymuziek naar het rock ’n roll tijdperk. Originele audio en mooie beelden van o.a. Jack Jersey, 

The Cats en Boudewijn de Groot werd afgewisseld met een live band, bestaande uit topmuzikanten die 

onder anderen Waylon, Guus Meeuwis, Alain Clark en de Toppers begeleiden op het podium. Zij samen 

vormden een uitstekende gelegenheidsband. Westerkamp betrok met wetenschappelijke testjes het  

publiek actief bij de voorstelling.  

Na het podiumgedeelte was er nog een afterparty in de foyer met DJ Tripple Bounce.   

Inleiding; 

Om de hoeveelheid post/mail die jullie van ons ontvangen te  

verminderen starten we met een maandelijkse nieuwsbrief.  

Hierin vind je nieuws, informatie, terugblikken op activiteiten die  

geweest zijn, uitnodigingen voor de activiteiten die komen.  

Wij sturen géén (aparte) uitnodigingen meer voor de activiteiten!   

Wethouders die onze belangen behartigen zijn;  

In de gemeente Roosendaal is dat Klaar Koenraad, en Inge Raaijmakers is haar back-up. 

In gemeente Rucphen is dit wethouder Suzanne Breedveld-de Ruiter.  

Het mantelzorg team heeft met alle 3 de wethouders kennis gemaakt. 21 november was het team op 

bezoek bij de raad van Roosendaal. Goede contacten zijn belangrijk om het belang van het ondersteunen 

van mantelzorgers continu onder de aandacht te brengen.  

Eigen bijdrage in 2019;  

WMO: Eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de WMO, zal voor 

iedereen gelijk zijn. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar €17,50 euro per 4 weken, ongeacht  

inkomen of draagkracht.  

WLZ: Eigen bijdrage WLZ is verlaagd van 12,5% naar 10% van het inkomen dat meetelt voor de 

berekening van de eigen bijdrage. 

Zorgverzekering: Eigen risico voor de zorgverzekering wordt bevroren tot en met 2021. 

Bijbetaling  bepaalde geneesmiddelen: Voornemens van het kabinet om bijbetaling voor  

bepaalde geneesmiddelen te maximeren op €250 euro per jaar. 



 

Activiteit Datum  Tijd  Locatie  Extra info 

Frisse wandeling Maandag 

11-02-

2019 

13:30—15:30 

uur 

Restaurant de Cockpit, 

P. Breugelstraat 93A,  

Bosschenhoofd  

Aanmelden kan tot 31-01-2019 

bij het mantelzorgsteunpunt. 

Workshop  

‘Tijd voor jezelf’ 

14 –24—

28 

jan. 

19:15—21:15 

uur  

Kapel Wiekendael, 

Kalsdonksestraat 89, 

Roosendaal  

7 bijeenkomsten die los van  

elkaar gevolgd kunnen worden.   

Aanmelden kan tot 10-01-2019 

via www.toplife.nu/workshops. 

Cursus 

‘(de) Zin in mantelzorg’ 

Start  

13-03-

2019  

13:30—15:30 

uur  

Bovendonk 29,  

Roosendaal 

Volgende maand meer info.  

In totaal 5 bijeenkomsten.  

Agenda; 

Voordeelgids mantelzorgpas verdwijnt; 

Onze Noodpas voor mantelzorgers was gekoppeld aan de voordeelgids 
van Groenhuysen. Omdat hier weinig gebruik van werd gemaakt komt 
de gids vanaf 2019 te vervallen.  

Meer informatie: Bel: 088-5574890 of mail naar info@mantelzorgroosendaal.nl/info@mantelzorgrucphen.nl 

Dienstencheques in 2019; 

Rucphen: In 2019 kunt u 52 (dit waren 104) dienstencheques kopen. Dat komt neer op gemiddeld  
1 dienstencheque per week.  U mag de dienstencheques alleen inzetten op uw eigen adres voor   
schoonmaakwerkzaamheden.  
Roosendaal:  In 2019 kunt u 52 (dit waren 104) dienstencheques kopen. Dat komt neer op gemiddeld 

1 dienstencheque per week.  De regeling gaat in per 1 maart 2019 en een uitbreiding van doelgroep en 

aanbieders. Meer informatie is ons op dit moment niet bekend. Houd hiervoor de website 

www.wegwijs.nl in de gaten. 

Frisse wandeling; (Activiteit)  

We gaan samen met u wandelen onder begeleiding van wandelcoach Marcel Duijvestijn. We ontmoeten 

elkaar onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers in Restaurant de Cockpit en van hieruit gaan 

we wandelen door de bossen van Hoeven/Bosschenhoofd. Wandelt u met ons mee? Graag! 

Aanbod vrijwilligerscollege voor mantelzorgers; 

Mantelzorgers kunnen deelnemen aan het cursusaanbod. Thema’s zijn o.a.; ‘Denk je sterk’ -  

gedragsverandering—omgaan met je grootste criticus en nog veel meer. Informatie en aanmelden: 

Www.roosendaalvoorelkaar.nl/cursusaanbod   of mail aan: vrijwilligerscollege@wijzijntraversegroep.nl  


