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Beste mantelzorgers,
Wat hadden we u graag, juist in deze tijd met velerlei beperkingen en moeizame sociale
contacten, een veilige en verantwoorde, maar vooral ook gezellige en smakelijke viering van
de Dag van de Mantelzorg gegund. Helaas kan dat niet doorgaan.
De organisatie gericht op een ‘coronaproof’ middagje uit, met een hapje en een drankje op
10 november in De Schakel en op 13 november in de Boodschap, was rond.
De inschrijvingen kwamen binnen, maar onlangs ook het bericht dat ‘ruimten wel gehuurd
konden worden, maar er niets geserveerd kon worden’.
De jaarlijks feestelijke viering van de Dag van de Mantelzorg, het mantelzorghoogtepunt van
het jaar kan uiteraard niet afgedaan worden met een kale bedoening. Heel jammer natuurlijk
dat dit uitje van elkaar ontmoeten en genieten, er even ongedwongen tussenuit zijn, niet kan
doorgaan, maar… we laten het er niet bij zitten!
Kunnen jullie niet naar ons toekomen, dan komen wij naar jullie op 10 november!
En niet met lege handen, want er wordt een leuke verrassing voorbereid. En die wordt nog
leuker door de welgemeende bijdrage van enkele winkeliers. Alle bij het Lokaal Steunpunt
Mantelzorg aangesloten mantelzorgers krijgen, op dinsdag 10 november, die verrassing uit
handen van een vrijwilliger, aan de deur, aangeboden.
We hopen oprecht dat op deze wijze de Dag van de Mantelzorg voor u toch nog een feestelijk
tintje krijgt en u, weliswaar in kleine kring deze dag kunt vieren in goede gezondheid.
Ondertussen dienen we ons bewust te zijn van de ernst van het virus dat naar het zich laat
aanzien ons vooralsnog in de greep houdt. Maar houd de moed erin! Laat u zich niet
ontmoedigen door de stroom aan coronanieuws en kijk ook naar iets anders op tv.
Als we met elkaar de richtlijnen stipt opvolgen dan worden we het virus de baas.
Blijf gezond en weet dat u er niet alleen voor staat.
Met vriendelijke groet,
Lau Lavooij, voorzitter

GRATIS KUNSTMAGAZINE ‘TOTZO’

Nu het niet mogelijk is om
met de Museum Plus Bus op
stap te gaan, gaat de organisatie
hiervan het anders doen.
Zij brengen kunstmagazine
“Totzo” uit, waarin u kunt
lezen over en kijken naar
14 kunstwerken uit de grootste
musea van Nederland.
Heeft u belangstelling voor zo’n gratis magazine?
Stuur dan een mail naar
activiteiten@mantelzorggilzerijen.nl
Wij krijgen 50 exemplaren dus zorg dat je er
snel bij bent.
------------------------------------------------Om even te genieten van een puzzeltje en vooral
niet te denken aan Corona. Veel plezier ermee!

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2020.

