
  

Uitnodiging       
Voor de theatervoorstelling ‘IK WIL JE NIET KWIJT’ door theatergezelschap Nocturne 

De doorsnee oudere leeft nu langer, is langer gezond en stelt eisen aan de kwaliteit van de 
‘bonusjaren’. De huidige ouderen zijn even divers als de rest van de samenleving.  
We kennen allen de sexy senioren uit de reclame, die niet lijken te malen om aftakeling, 
eenzaamheid en geldzorgen. Niet elke oudere herkent zich daar echter in.  
        
‘Ik wil je niet kwijt’ is een tragikomedie die voor jong en oud een beeld schetst van een situatie 
tussen twee mensen. De rode draad bij dit verhaal is de liefdevolle verbintenis tussen twee oudere 
mensen, een band die sterker is dan de ellende die hen overkomt. Wat zich vervolgens afspeelt laten 
de acteurs aan u zien. 
 
Wat kunt u verwachten……. 
Thea en Joop zijn 50 jaar getrouwd, wanneer Thea begint te dementeren. Terwijl Joop en haar directe 
omgeving zich zorgen maken, blijft zij nog strijdbaar ontkennen. Dit leidt tot hilarische confrontaties 
met een arts en een gemeenteambtenaar.  Wanneer Thea wordt opgenomen, mist Joop haar vreselijk 
en overweegt haar terug te halen en zelf de zorg te  regelen. De gemeenteambtenaar, inmiddels 
zzp’er, biedt zijn diensten aan. Hij mobiliseert  de mantelzorgers en deelt met hen zijn visionair 
zorgconcept met vele ‘win-win-situaties’. 
 
De thema’s die in deze voorstelling aan de orde komen, zijn heel divers en herkenbaar voor veel 
mensen die hulp nodig hebben. De acteurs willen na de pauze met het publiek in kleine groepjes 
hierover in gesprek gaan. Deze extra aandacht geeft meer diepgang aan het gepresenteerde.   
 
U bent van harte welkom, jong  of oud, wel of geen mantelzorger en ook de zorgvrager.     
Maandag 25 februari  14.00-16.00 uur  Gemeenschapshuis De Garf Zeeland 
Zaterdag 23 maart   13.30-16.30 uur  Dorpshuis ‘De Phoenix’ Schaijk 
Inwoners uit Reek zijn van harte welkom bij de voorstelling in Schaijk of Zeeland. 
Vervoer kan voor hen geregeld worden.  
Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. 
 
Graag tot ziens op een van onze mantelzorgcafés. 
Extra aandacht voor de mantelzorger die moeilijk even van huis kan 
 
De wijkverpleegkundigen van de Zorgcoöperaties Zeeland en Reek gaan u extra ondersteunen. Dit 
doen zij door de oppas voor uw zorgvrager even van u over te nemen. Tijdens het Mantelzorgcafé is 
uw zorgvrager, indien die niet mee kan komen, van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de 



zorgcoöperatie in uw dorp. De wijkverpleegkundigen willen ‘zorg op maat’ bieden. Hoe doen ze dat? 
U neemt contact op met de wijkverpleegkundige. In een persoonlijk gesprek vertelt u wat belangrijk 
is voor het tijdelijk overnemen van de zorg. Samen maakt u hierover afspraken met als doel dat er 
passende zorg geboden wordt. En ook heel belangrijk, u kunt even met minder zorgen deel nemen 
aan het Mantelzorgcafé.  
  
    
Waar kunt u terecht met uw vragen?  
 
Voor al uw vragen over (mantel)zorg kunt u terecht bij de wijkverpleegkundigen en preventie  
werkers jeugd van de zorgcoöperaties.  
 

 
Telefoonnummers voor aanvraag mantelzorgvervanging en zorgvragen 
 
Schaijk:  Wijkverpleegkundige Toos Franken   
                toos.wijkvpk.zcs@gmail.com     06 - 30 10 48 16 
 
Zeeland:  Wijkverpleegkundige Helma Vermeer 
  helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl 06 - 20 24 60 24 
 
Reek:  Wijkverpleegkundige/opbouwwerker Gertie Theunissen 
  gertie.zorgcooperatiereek@gmail.com  06 - 83 20 85 83 
   
Preventiewerkers jeugd:  
 
Schaijk;   Tobias Jubbega 
   tobias@preventiewerkerjeugd.nl 06-40091083 
Reek en Zeeland; Nettie Nabuurs   
   nettie@preventiewerkerjeugd.nl  06-53343689 
 
 
 
Adressen locatie mantelzorgcafé: 
 
Schaijk  Pastoor van Winkelstraat 11 Dorpshuis ‘De Phoenix’  
Reek   Nieuwe Heijtmorgen 20a Ontmoetingscentrum  “De Babbelaer” 
Zeeland  Kerkstraat 35    Gemeenschapshuis ‘De Garf’ 


