
                          
 
Mantelzorg Wageningen 
Rooseveltweg 408f 
6707 GX Wageningen 
 
Aan:   Alle geregistreerde mantelzorgers van de gemeente Wageningen en de  

mantelzorgers van Rumah Kita  
 
Betreft:   Uitnodiging Dag van de Mantelzorg  
 
 
Wageningen 3 oktober 2017     
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Namens de gemeente Wageningen mag ik u uitnodigen voor een High Tea in het restaurant van Rumah 
Kita op 10 november a.s. van 14.30-16.45 uur. De gemeente wil haar waardering uitspreken naar u als 
mantelzorger. 
 
De middag zal officieel geopend worden door iemand van de gemeente (helaas is wethouder la Brito 
verhinderd). Hij/zij zal u vertellen waarom de gemeente Wageningen het belangrijk vindt dat 
mantelzorgers goed ondersteund worden. Ook in 2018 zal er een beroep worden gedaan op de 
mantelzorgers en wat betekent dat voor u als mantelzorger, voor u die voor iemand thuis zorgt of voor u 
die regelmatig op bezoek komt in het verpleeghuis als familielid.  
 
Mantelzorg geven aan je naaste levert je diverse momenten op in je leven, momenten van liefde, 
verdriet, verbondenheid, wanhoop, maar ook kleine momenten van geluk. ‘Mooie 
mantelzorgmomenten’ is het landelijke thema voor 2017. Van al jullie mooie mantelzorgmomenten 
willen we deze middag een mozaïek maken. Heeft u bijvoorbeeld een foto of gedicht van een mooi 
moment, neem deze dan mee zodat we met elkaar het mozaïek vorm kunnen geven.  
 
U kunt deze middag, genieten van muziek, theater en diverse workshops. Wij hebben een gevarieerd 
programma voorbereid. In het bijgevoegde programmaoverzicht leest u de invulling van de middag 
Helaas kan niet iedereen deelnemen aan een workshop, dus schrijf u op tijd in. 
 
Opgave voor deze middag vóór dinsdag 7 november a.s.  
Telefoon:0317-468818 of per e-mail 
mantelzorgwageningen@solidez.nl 
Bij opgave eventueel uw dieet doorgeven. 
Wij hebben plek voor maximaal 120 bezoekers. 
Indien vervoer en/of opvang een probleem is om deel te nemen aan 
deze middag, neemt u dan gerust contact op met Mantelzorg 
Wageningen. Wij helpen u zoeken naar een oplossing. Tel: 0317-
468818 of 06-23031648 
 
 
 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl


Programmaoverzicht Dag van de Mantelzorg d.d. 10 november 2017 
 

Tijd Activiteit 

14.10- 14.30   Inschrijving en aanmelding voor workshop 
 

14.15- 14.30   U wordt ontvangen met muziek  
 

14.30 -14.45   Welkom door Coördinator en vervolgens inleiding 
op het thema `Mooie mantelzorgmomenten’. 
Officiële opening door een vertegenwoordiger van 
de gemeente Wageningen 
 

15.00-.15.30   Theater ‘Pruttelkoffie met krentenmik’ 

 
 

15.30 -16.00   Pauze en High Tea  
 

16.00- 16.30   Vervolg Theater 
 

16.30 -16.45 Afsluiting 
 

 
*De workshops vinden plaats tussen 14.45-17.00 uur.   
  

   
 
 
 
 



Workshops 
U kunt kiezen uit 3 verschillende workshops. U mag een 
eerste -en tweede keus opgeven. 
De workshops vinden plaats tussen 14.45-17.00 uur.  
 
Workshop 1 
Een massage door Wytske Dijkstra van Massagepraktijk 
In2flow of Marja Hazenberg 
Kom tot rust en voel de energie stromen. (Hand of 
stoelmassage) 
 
Workshop 2  
Totale ontspanning met voetreflexmassage door Ninik Iriani of Anja Jonker 
Pijn, vermoeidheid, stress. Wie heeft er geen last van? Het klinkt verrassend, maar massage van de 
voeten brengt het lichaam in totale ontspanning, de doorbloeding wordt beter en de organen gaan beter 
functioneren.! 
 
Workshop 3 
Pitjit door: Metje-Marieke of collega.      
Pitjit, traditionele Indonesische massage  
 
 
 
Met vriendelijke groet: 
Marjoke van Gelder 
Coördinator Mantelzorg Wageningen 
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 Mantelzorg Wageningen (@MantelzorgW) 
 
Website: Mantelzorg - Solidez 
 
 

https://www.facebook.com/mantelzorg.wageningen
https://twitter.com/MantelzorgW
http://www.solidez.nl/mantelzorg/

