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Aanmelden en deelname 

Mantelzorgcompliment Valkenswaard.

De dag is bedoeld voor mantelzor-

gers die zorg geven aan iemand in 

Valkenswaard. Ben je mantelzorger? 

Dan ben je van harte welkom. Als je 

wilt mag je een introduce meenemen. 

Heb je nog vragen neem dan contact 

op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

Valkenswaard, 

telefoon 088 0031 168 of 

info@mantelzorgverlicht.nl

Wil je deelnemen aan deze middag? 

Vul dan het aanmeldingsformulier hier-

onder aan beide zijden in. Geef aan 

voor welke activiteit(en) je kiest en vul 

je adresgegevens in. 

Knip het aanmeldingsformulier uit en 

stuur deze in een enveloppe naar 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht, 

Antwoordnummer 10422, 

5600 VB Eindhoven 

(een postzegel is niet nodig).

Graag aanmelden voor 31 oktober. 

 Zondag 
10 november 
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Zorg je voor een ander?

Ben je mantelzorger?

Je bent van harte welkom op 

10 november in de Hofnar.

Veel mensen zorgen als vanzelfsprekend 

voor iemand die hen na aan het hart ligt. 

Zoals een familielid, vriend of buur die 

extra hulp nodig heeft. Dat wordt 

mantelzorg genoemd.

Als blijk van waardering voor de zorg  

die heel veel mensen in Valkenswaard 

verlenen aan hun partner, (schoon)-

ouders, kind of andere familie of  

bekende, wil de gemeente Valkenswaard 

alle mantelzorgers graag een fijne dag 

aanbieden. 

Op zondag 10 november, tijdens de  

landelijke Dag van de Mantelzorg, ben je 

van harte welkom in Theater De Hofnar 

in het centrum van Valkenswaard.

Vanaf 13.00 uur ben je welkom. Je wordt 

ontvangen met een heerlijk kopje koffie 

of thee met iets lekkers. Tijdens deze  

middag zijn er tussen 13.30 en 15.30 uur 

ontspannende activiteiten waaraan je 

kunt deelnemen.

Activiteiten

Tussen 13.30 en 15.30 uur kun je aan 

maximaal 2 activiteiten deelnemen. Je 

bepaalt zelf waaraan je wilt deelnemen. 

Ik meld mij aan voor het Mantelzorgcompliment Valkenswaard 

op zondag 10 november in Theater De Hofnar.

   ik kom alleen

 ik neem een introduce mee

Ik (wij) nemen tussen 13.30 en 15.30 uur deel aan de volgende activiteiten 

(maximaal 2 activiteiten aankruisen):

 Activiteit 1 Café Brein in het klein.

 Activiteit 2 De kunst van het ontspannen.

 Activiteit 3 Do’s en don’ts in de omgang met mensen met dementie. 

 Activiteit 4 Gebruik je netwerk.

 Activiteit 5 Ontspannen sessie reflexzone therapie.

Optreden (tussen 15.30 en 17.00 uur)

 Ik (wij) willen graag aanwezig zijn bij het optreden van ‘The Wieners’

 Ik ben jonge mantelzorger (of ken een jonge mantelzorger) 

 en wil graag op de hoogte blijven van activiteiten

        (vul ook de andere zijde in)

1  Café Brein in het klein; bijeenkomst 

voor mantelzorgers en mensen met 

NAH (niet aangeboren hersenletsel).

2  De kunst van het ontspannen; 

 ga creatief aan de slag en 

 laad je accu op.

3  Do’s en dont’s in de omgang met 

mensen met dementie.  

Hoe communiceer je als praten met  

de naaste moeilijk wordt.

4  Gebruik je netwerk; uitleg en  

uitproberen van verschillende  

manieren om zicht te krijgen op de 

mensen die jou (kunnen) helpen.

5  Ontspannen sessie reflexzone  

therapie; even de stress loslaten.

Optreden

Aansluitend vindt om 15.30 uur een  

feestelijk optreden plaats van ‘The 

Wieners’. Deze band uit Valkenswaard 

staat garant voor een heerlijke muzikale 

middag. De muzikanten spelen bekende 

muziek uit de jaren ‘50 en ‘60. Bovendien 

gaan ze graag in op verzoeknummertjes.

Na afloop kun je onder genot van een 

drankje en hapje nog gezellig napraten. 

Om 17.30 uur eindigt deze middag.

Vervoer en parkeren

Theater De Hofnar. De Hofnar 10, 

5554 DA Valkenswaard. Kom je met 

de auto, volg dan de groene borden 

‘Gemeentehuis, de Hofnar’. Op zondag 

kun je rondom de Hofnar gratis parkeren.

Vanuit Dommelen kun je bus 317/318 

nemen, uitstappen op de Markt. In 2 

minuten loop je naar de Hofnar.

Jonge mantelzorgers en  

Jong volwassen mantelzorgers

Ben je jong en mantelzorger? Dan willen 

we je graag leren kennen.

Als je al jong mantelzorger bent, kan dat 

veel invloed hebben op je leven.

Eigenlijk hebben we het over  

twee groepen:  

-  Jonge mantelzorgers zijn kinderen en 

jongeren tot 25 jaar die opgroeien 

met een gezinslid dat een ziekte of 

een (psychische) beperking heeft. 

Hierdoor hebben kinderen en  

jongeren soms zorgtaken of maken zij 

zich zorgen over de situatie thuis. 

-  Jong volwassen mantelzorgers (tot 35 

jaar) geven al vroeg in hun volwassen 

leven intensief en langdurig zorg aan 

een naaste. Dit is vaak een familielid 

maar kan bijvoorbeeld ook een vriend 

of goede kennis zijn.

Graag willen we met jullie in contact 

komen. Heb je vragen? Wil je graag 

andere jonge mantelzorgers ontmoeten? 

Het idee is om een speciale dag voor 

jonge mantelzorgers te organiseren.  

Geef even aan op het antwoordstrookje 

of je een jonge mantelzorger bent (of 

kent). Dan kunnen wij je op de hoogte 

houden.


