PERSBERICHT GILDEDAG VOOR MANTELZORGERS 11 augustus 2018

Gilde Mantelzorgdag 11 augustus 2018
Voor het vierde jaar nu organiseert het Gilde Sint Barbara & Sint Joris in samenwerking met het
Steunpunt Mantelzorg Boxtel een leuke en ontspannende middag voor mantelzorgers.
Het bestuur van een Gilde wordt ‘overheid’ genoemd. De voorzitter van het bestuur is de hoofdman.
In de oneven jaren wordt op Sint Joris, 23 april, het koningsschieten georganiseerd. De koning wordt
voor twee jaar toegevoegd aan het bestuur.
Het Gilde wil zich ook maatschappelijk inzetten. Dat betekent dat men oog heeft voor wat in Boxtel
speelt. Zo ook voor mantelzorgers en dat begint al zo’n beetje traditie te worden.
Voor wie?
Deze middag is bedoeld om alle mantelzorgers die zorgen voor een naaste woonachtig in de
gemeente Boxtel een leuke ontspannen middag te bieden.
Het is niet de bedoeling dat uw naaste waarvoor u zorgt meegaat. Dit omdat het terrein niet rolstoeltoegankelijk is en er geen invalide toilet aanwezig is. Bovendien zijn we niet toegerust op het verlenen
van zorg of hulp, waardoor u als mantelzorger nog steeds verantwoordelijk zou blijven voor uw
naaste. Zo kunt u wellicht minder goed ontspannen bezig zijn.
Mocht u geen opvang hebben voor uw naaste, dan wil het Steunpunt Mantelzorg Boxtel met u mee
denken voor een oplossing.
Wat gaan we doen?
Het Gilde heeft een prachtig terrein in de natuur, aan het Essche Heike. U bent een heerlijke dag
buiten. Groen en frisse lucht zorgen voor rust en een fijn ontspannen gevoel. En natuurlijk draagt de
verwennerij van de Gildebroeders en –zusters daaraan ook bij.
U kunt zich bekwamen in diverse vormen van schieten van buks tot kruisboog. Er zijn diverse oud
Hollandse spelen met een wedstrijd element. Daarnaast kunt u de ballen van het jeu-de-boules laten
rollen maar ook het golfballetje. En natuurlijk elkaar ontmoeten en genieten van een drankje en iets
lekkers. Er is voor elk wat wils!
Wanneer is het?
U bent van harte welkom op zaterdag 11 augustus 2018, vanaf 13.00u.
Om 13.30u begint het programma en om 17.00 uur is het afgelopen.
Aanmelden tot 6 augustus bij mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl of telefoon 0411-655899.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
CoutourdeTwern Boxtel, Marjon van de Meerendonk 06-10549497
mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl

