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De komende periode organiseert Mantelzorg Roosendaal uiteenlopende activiteiten. 
In deze nieuwbrief staan de activiteiten die nu bekend zijn. Bezoek zeker ook 
onze website voor een actueel overzicht. 

  Activiteitenkalender november/december 2021 
Activiteit Datum Begin- en eindtijd Locatie 

Wandelen 4 november 10.00 uur 
Visdonk De Lodge 
Rozenvendreef 2 
4707 PD Roosendaal 

Cursus “Omgaan met NAH” 8 november 19.30-21.30 uur 
Wijkhuis ‘t Dijksteeke 
Dijkcentrum 191 
4706 LB Roosendaal 

Herfst knutselactiviteit (BINGO) 24 november 15.00-17.00 uur 
De Broedplaats 
Lindenburg 82 
4707 CR Roosendaal 

Informatie PGB 25 november 13.30-15.30 uur 
Wijkhuis Bergspil 
Tolbergcentrum 158 
4708 HK Roosendaal 

Kerstlunch 14 & 16 december 12.00-14.00 uur 
Curio 
Oostelijke Havendijk 1 
4704 AD Roosendaal 

Bloemschikken 6 december 
7 december 

13.30-16.00 uur 
9.30-12.00 uur 

  
Roosendaalsebaan 49 
4724 SC Wouw 
  

Helaas hebben wij de laatste tijd wat signalen gekregen dat de nieuwsbrief niet goed 
aankomt. Dit vinden wij erg vervelend en hierbij willen wij laten weten dat dat zeker onze 
aandacht heeft. 
  
  
Dag van de mantelzorger en mantelzorgwaardering 
10 november is de dag van de mantelzorger, ook dit jaar zal dit geen grote activiteit 
worden. Wij zijn al vanaf zomer bezig om dit te regelen en toen was het nog te onzeker 
wat corona en de maatregelen zouden zijn in november. Daarom is dit jaar besloten om 
het klein te houden. Ook hebben wij vragen gekregen waarom sommige aanvragen voor 
de mantelzorgwaardering zijn afgekeurd. De voorwaarden dit jaar om een waardering 
aan te vragen zijn gewijzigd. Dit jaar is 1 van de voorwaarden dat er maar 1 waardering 
per mantelzorgvrager wordt verstrekt in plaats van andere jaren dat er per mantelzorger 
1 waardering werd verstrekt.  
De mantelzorgwaardering zal rond 10 november bij u op de deurmat vallen. 
  
Het klopt dat je geen fysieke cadeaukaart (pasje) ontvangt enkel alleen het mapje met 
daarin afgedrukt de QR-code. De QR-code (het geblokte vierkantje) is je eigen code die 
je kunt laten scannen in de deelnemende Roosendaalse winkels. 
   
 

https://inwonersondersteuningroosendaal.nl/mantelzorg


Je kunt deze digitale cadeaukaart nu ook heel eenvoudig toevoegen aan de ROOS24 
app. Zo heb je altijd jouw cadeaukaart bij de hand in een overzichtelijke app op je 
smartphone en kun je dus ook die ene impulsaankoop met je cadeaukaart betalen. 
Mocht je geen smartphone hebben kun je gewoon het kartonnen mapje met daarin de 
QR-code laten scannen in de deelnemende winkels. 
  
De Roos Cadeaukaart heeft een waarde van € 90,-. De cadeaukaart wordt als 
betaalmiddel geaccepteerd in ± 53 winkels en horecazaken in de binnenstad van 
Roosendaal. U herkent de winkels aan de blauwe sticker van ROOS24 op de winkelruit. 
De waarde op de kaart kan in delen verzilverd worden en het aanbod is divers. Denk 
aan eten, ontspanning & vermaak, sport, hobby, mode, klussen, advies en decoraties. 
Je kunt shoppen bij meer dan 50 winkels en horeca in Roosendaal. Van een bloemetje 
of een bankstel tot een uitgebreide lunch: met de Roos Cadeaukaart koop je wat jij wilt 
en waar jij dat wilt. De Roos Cadeaukaart is 2 jaar geldig. 
  
Bij het afrekenen in een van de winkel laat je de Roos Cadeaukaart scannen door de 
winkelmedewerker. Indien je niet het volledige bedrag ineens afrekent, blijft het 
restbedrag gewoon op de cadeaukaart staan. Je hoeft de cadeaukaart dus niet in één 
keer te besteden. Zo kun je nog meer variëren in je aankopen! 
  
Heb je nog vragen? 
Voor meer informatie, deelnemende winkels of saldo ga 
naar: www.roos24.nl/cadeaukaart      
  
ROOS24 app 
In de app vind je een handig overzicht met alle deelnemers. Per deelnemers vind je een 
maps-weergave en een verdiepingspagina met alle info die je over de deelnemer moet 
weten. Heb je een ROOScadeaukaart ontvangen? Leuk! Wat nog leuker is, is dat je 
jouw cadeaukaart nu ook eenvoudig kunt toevoegen aan de ROOS24 app. 
  
Heeft u nog andere vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen 
via info@mantelzorgroosendaal.nl of bel 0165-750050 en vraag naar één van onze 
mantelzorgconsulenten. 
  
  
Magazine Mantelkracht 
In de week 43 hebben alle geregistreerde mantelzorgers het mooie magazine Mantelkracht 
ontvangen. Dit is de eerste keer dat wij het magazine uitbrengen. We zijn dan ook zeer 
benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten via info@mantelzorgroosendaal.nl 
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Mantelzorgadviesraad is op zoek naar jou! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze 
Mantelzorgadviesraad. 
  
De Mantelzorgadviesraad is een participatieplatform 
bestaande uit (ex)mantelzorgers die de collectieve 
belangen van mantelzorgers in de gemeente 
Roosendaal volgt en behartigt. 
Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de 

mantelzorg-consulenten en management van Mantelzorg Roosendaal over de uitvoering van 
het gemeentelijk beleid, de bijeenkomsten voor mantelzorgers, de mantelzorgwaardering en 
de overige producten en dienstverlening voor mantelzorgers. 
  
Heeft u interesse om met ons mee te denken en te adviseren? Neem contact op met onze 
mantelzorgconsulent Kitty Kiezenberg via telefoonnummer 0165-750050 
(inwonersondersteuning Roosendaal), vul het contactformulier in 
op www.inwonersondersteuningroosendaal.nl/contact/ of stuur een e-
mail naar: info@mantelzorgroosendaal.nl 
  
De mantelzorgadviesraad laat de stem van de mantelzorger horen 
 
 
Bloemschikken 
Het lijkt misschien nog ver weg maar de kerstdagen komen er weer aan. Een mooie 
gelegenheid om “groen en sfeer’ in huis te halen. Dit kan met een mooi eigen gemaakt 
kerstbloemstuk. We hebben Wilma Loos bereid gevonden om twee workshops speciaal voor 
mantelzorgers te verzorgen. 
U kunt kiezen uit een ochtend of een middag workshop op 6 december van 13:30 - 16:00 
uur & 7 december van 9:30 - 12:00 uur. 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier 
  
  
Informatiebijeenkomst PGB 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 november van 13:30 - 15:30 uur (inloop 
vanaf 13:15 uur) in wijkcentrum De Bergspil, Tolbergcentrum 158, 4708 HK Roosendaal.          
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Na afloop is er voldoende ruimte voor vragen. Toegang is gratis. 
Aanmelden tot uiterlijk tot 16 november a.s. via het aanmeldformulier 
  
Kerstlunch 
De lunch vindt plaats op dinsdag 14 december & donderdag 16 december van 12.00 uur 
(inloop vanaf 11:45 uur) tot 14.00 uur bij Curio aan de Oostelijke Havendijk 1 in Roosendaal. 
De lunch van 16 december is al vol, hiervoor kunt u zich niet meer aanmelden. 
Aanmelden voor de lunch van 14 december kan tot 1 december via het aanmeldformulier 
  
Wandelen 
Zoals te zien in de activiteitenagenda is de frequentie van de wandelingen gewijzigd. We 
gaan de herfst in en dat betekent ook meer momenten met slechter weer. Wel hebben we 
besloten om de maandelijkse wandeling altijd door te laten gaan. De andere wandelingen 
komen weer in het voorjaar. Dus we blijven wandelen elke eerste donderdag van de 
maand. 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Visdonk de Lodge. Wees welkom en sluit aan!  
Aanmelden is niet nodig. 
  
  
Activiteiten voor jongeren 
  
Herfst knutselactiviteit 
Op 24 november van 15.00 - 17.00 uur is er in samenwerking met jongerenwerk van WijZijn 
een bingomiddag voor jonge mantelzorgers (vanaf 10 jaar).  Wil je leuke prijzen winnen, 
meld je dan snel aan. Aanmelden kan via het nummer: 06 - 58755560. 
  
  
Film/serie tips 

De film ‘Ik zie jou’ gaat op 15 november in Hedon in première. De film gaat over 
mantelzorgers met een migratie-achtergrond. Op 9 december is de film ook online te zien op 
aanvraag. Heeft u interesse? Stuur een mail naar info@zwolledoet.nl 

 
Bent u geen mantelzorger meer? Laat het ons dan weten ons e-mailadres.  
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