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Onderwerp  Blijk van waardering  mantelzorg 2017 

      

 
Geachte mantelzorger,  

 

 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 1 

5461 KN Veghel 

 

Postadres 

Postbus 10.001 

5460 DA Veghel 

 

T: 14 0413 

E: info@meierijstad.nl 

W: www.meierijstad.nl 

IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04 

De gemeente Meierijstad wil u als mantelzorger waarderen!   

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van 

mantelzorgers. Mantelzorger bent u wanneer u langdurig en/of intensief voor uw naaste, een zieke of 

gehandicapte partner, familie- of gezinslid of vriend(in) zorgt. Daardoor kunnen zij langer thuis blijven wonen. 

Dat waarderen we zeer. Daarom biedt de gemeente Meierijstad in samenwerking met het Steunpunt 

Mantelzorg gemeente Meierijstad van Welzijn De Meierij en ONS welzijn u een “Blijk van Waardering 

Mantelzorg 2017” aan. Omdat u het verdient! 

 

Gemeente Meierijstad organiseert drie verwenmomenten voor mantelzorgers 

U kunt genieten van een interactief programma, verzorgd door Nancy van Heeswijk, met een lach en een 

traan, grappen en grollen, polonaise, maar ook rustige luisternummers. Er wordt gezorgd voor een hapje en 

een drankje en er is voldoende gelegenheid om met elkaar te praten.  

 

Schijndel Vrijdag 10 november 19.00-21.30 uur Steeg 9f te Schijndel 

St. Oedenrode Zaterdag 11 november 14.30-17.00 uur Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode 

Veghel Zaterdag 11 november 19.00-21.30 uur Stadhuisplein 1 te Veghel 

 

Op het aanmeldformulier geeft u aan of u bij één van deze ontmoetingen aanwezig zult zijn. U ontvangt geen 

bevestiging van uw aanmelding. 

 

Hoe werkt het? 

Met het invullen van bijgevoegde formulier staat u geregistreerd als mantelzorger en daarmee ontvangt u de 

Mantelzorgwaardering. Om als mantelzorger hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende criteria: 
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 U bent woonachtig in Meierijstad; 

 U verleent onbetaalde zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind 

of ander familielid, vriend of buur; 

 U geeft deze zorg langdurig en minstens 5 uur per week, vanuit uw persoonlijke band met die 

persoon.  

 

De toekenning van de Blijk van Waardering Mantelzorg heeft géén gevolgen voor een eventueel 

persoonsgebonden budget, eventuele toeslag/uitkering of voor de zorg die uw naaste ontvangt.  

 

Aanmelden tot en met 21 oktober 2017 

U kunt zich aanmelden t/m 21 oktober 2017. Dat kan op verschillende manieren: 

 Ingevulde formulier het liefst per e-mail of post versturen. Persoonlijk afgeven mag ook: 

o Voor St. Oedenrode en Schijndel naar info@welzijndemeierij.nl of opsturen naar  

Welzijn de Meierij, Steeg 9f, 5482 WN Schijndel 

(het formulier is te vinden op de website van Welzijn De Meierij (www.welzijndemeierij.nl). 

In de onderwerp regel vermeldt u “Blijk van Waardering Mantelzorg 2017”.  

o Voor Veghel mailen naar mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl of sturen naar  

Ons Welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel  

In de onderwerp regel vermeldt u “Blijk van Waardering Mantelzorg 2017”. 

 

Indien u op deze drie verwenmomenten verhinderd bent,  dan is er een mogelijkheid om uw “Blijk van 

Waardering” op te halen op één van onderstaande tijdstippen: 

- In het Spectrum, Welzijn De Meierij Schijndel (Steeg 9f) 

o Woensdag 15 november  

 Tussen 10.00 – 12.00 uur 

 Tussen 14.00 – 16.00 uur 

 Tussen 18.00 – 19.30 uur 

- In Odendael, Welzijn De Meierij St. Oedenrode (Odendael 3) 

o Maandag 13 november 10.00 uur – 12.00 uur 

o Dinsdag 14 november 15.00 uur – 17.00 uur 

o Woensdag 15 november 19.00 uur – 21.00 uur 

o Donderdag 16 november 10.00 uur – 12.00 uur 

-  In het PieterBrueghelHuis in Veghel (Middegaal 25) 

o Maandag 13 november  

 Tussen 10.00 – 13.00 uur 

 Tussen 15.00 – 18.00 uur 

o Woensdag 15 november van 18.00 – 20.30 uur 

o Vrijdag 17 november van 10.00 – 13.00 uur 

 

LET OP: dit moet u ook op het aanmeldformulier vermelden. 

 

Overig 

U ontvangt deze brief, omdat u bij het Steunpunt Mantelzorg gemeente Meierijstad geregistreerd staat als 

mantelzorger of omdat u ook in 2016 het mantelzorgcadeau ontvangen heeft. Mocht uw situatie veranderd 

zijn of bent u geen mantelzorger meer, laat het ons dan even weten. 

Op het formulier worden ook enkele gegevens gevraagd over degene voor wie u zorgt, de zorgvrager. Hij of 

zij dient op de hoogte te zijn van het feit dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. De gegevens worden 

alleen gebruikt als er vragen zijn over de aanvraag van het mantelzorgcadeau.  
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Tot slot 

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn 

De Meierij via 073-5441400 of voor inwoners oud-gemeente Veghel met ONS welzijn, Esther de Bie of via 

088-3742525. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

E.M.J.M. Witlox 

Wethouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid 

 

 

 

 

* Bijlage: Aanvraagformulier Blijk van Waardering Mantelzorg 2017 
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