
Mogelijk wil je graag deelnemen maar kun je degene die zorg nodig heeft niet zo lang 

alleen laten. Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht wil graag helpen om hier een oplossing 

voor te vinden.

 Ja, Ik wil graag hulp bij oppas of opvang.

 Man  Vrouw 

Voornaam   

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode   Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon   

E-mail
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Vervoer en parkeren

Wijkcentrum FAB28

Fabritiuslaan 28, 5645 ES  Eindhoven

Er zijn een beperkt aantal gratis par-

keerplaatsen. 

Vanuit Eindhoven Centraal Station kun 

je bus 324 nemen, uitstappen halte Jan 

van Eyckgracht, in 4 minuten loop je 

naar FAB 28.

Gemeenschapscentrum Lievendaal

Lievendaalseweg 3, 5652 SB  Eindhoven

Er zijn voldoende gratis parkeerplaat-

sen.

Vanuit Eindhoven Centraal station kun 

je bus 401/402/403 nemen, uitstappen 

halte Bredalaan, in 6 minuten loop je 

naar Gemeenschapscentrum Lievendaal

Grand Café Aquarant

Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven

Er zijn voldoende gratis parkeerplaat-

sen.

Vanuit Eindhoven Centraal station 

kun je bus 9/405/406 nemen, uitstap-

pen halte Sportpark Eindhoven-Noord, 

in 3 minuten loop je naar Grand 

Café Aquarant, ingang zwembad Ir. 

Ottenbad.

   Ontspan de
mantelzorger!
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Zorg je voor een ander?

Ben je mantelzorger? 

Kom dan naar de Dag van de 

Mantelzorg!

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.

De Dag van de Mantelzorg wordt in 

Eindhoven al meer dan 20 jaar geor-

ganiseerd door Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht. Naast praktische en emotionele 

ondersteuning en het geven van infor-

matie en advies, willen we graag één 

maal per jaar aandacht geven aan het 

herkennen en erkennen van mantelzor-

gers. Dit doen we tijdens de Dag van de 

Mantelzorg.

Op 10 november is de Landelijke Dag van 

de Mantelzorg. In Eindhoven worden in 

de weken hierna verschillende bijeenkom-

sten voor mantelzorgers georganiseerd. 

Vorig jaar hadden we een groots evene-

ment ter ere van het 20-jarig bestaan. Dit 

jaar willen we weer alle mantelzorgers in 

Eindhoven uitnodigen om deel te nemen 

aan een ontspannende activiteit. Je kunt 

een keuze maken uit één van de volgen-

de bijeenkomsten:

Ik ben een jonge mantelzorger en ik kies voor 

  Klimmen op vrijdag 22 november van 17.00 tot 20.00 uur, met een hapje en 

een drankje.

  Ik kom alleen.

  Ik neem iemand mee.

 Een cadeaukaart van Pathé bioscoop.

Ik ben mantelzorger en ik kies voor

   14 november Wijkcentrum FAB28, van 10.30 - 14.00 uur.

 Optreden zangeres Pearl en haar One Woman band, inclusief lunch.

 17 november Gemeenschapscentrum Lievendaal, van 10.30 - 14.00 uur.

 Optreden zangeres Pearl en haar One Woman band, inclusief lunch.

 21 november Grand Café Aquarant, van 10.30 - 14.00 uur.

 Activiteit en lunch. Ik kies voor:  Bowlen Jeu de Boules

 12 november Grand Café Aquarant, van 10.30 en 14.00 uur.

 Activiteit en lunch. Ik kies voor:  Workshop Djembé Jeu de Boules

Laat even weten als je speciale dieetwensen hebt. Ik eet:  

 vegetarisch    halal   

 andere dieetwensen nl

          z.o.z.

Op donderdag 14 november en zondag 

17 november ben je welkom in res-

pectievelijk Wijkcentrum FAB28 en in 

Gemeenschapscentrum Lievendaal. Deze 

bijeenkomsten staan in het teken van  

muziek. Zangeres Pearl, met haar One 

Woman Band, heeft alles in huis om jong 

en oud te vermaken. Aansluitend staat 

een lekkere lunch klaar.

Op donderdag 21 november en vrijdag 

22 november zijn we te gast bij Grand 

Café Aquarant in Eindhoven-Noord waar 

actief ontspannen centraal staat. We 

beginnen met een kopje koffie of thee 

met iets lekkers en daarna gaan we aan 

de slag. Er kan gekozen worden tussen 

bowlen, Jeu de boules of een workshop 

Djembé. En na gedane arbeid kunnen we 

weer op verhaal komen tijdens een heer-

lijke lunch.

Je bent van harte welkom op één van de 

bijeenkomsten. Je kunt je hiervoor aan-

melden door het antwoordstrookje in te 

vullen en op te sturen.

Stuur dit aanmeldingsformulier vóór 22 

oktober 2019 in een envelop zonder post-

zegel terug naar Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht Eindhoven Antwoordnummer 

10422, 5600 VB Eindhoven.

Heb je nog vragen neem dan contact op 

met Steunpunt Mantelzorg Verlicht, 

telefoon 088 0031 288 of 

info@mantelzorgverlicht.nl

Jonge Mantelzorgers (tot 24 jaar) 
Wanneer iemand in het gezin langdurig zorg nodig heeft, vraagt dat veel aandacht,  

tijd en energie. Het is niet altijd makkelijk voor jongeren om op te groeien in een 

situatie waar iemand veel zorg nodig heeft. Vandaar dat we tijdens de Dag van de 

Mantelzorg speciaal voor jonge mantelzorgers een gezellige activiteit organiseren.

Op vrijdag 22 november beginnen we om 17.00 uur met frites, een snack en een  

drankje bij Grand Café Aquarant in Eindhoven-Noord. Van 18.00 tot 20.00 uur gaan we 

naar Klimcentrum Neoliet in Eindhoven-Noord. Laat je uitdagen door de klimwanden 

en kruip daarna in een even uitdagend grottenstelsel. Kruipen naar een hoogte van 15 

meter, de obstakels overwinnen en wie weet…daarna abseilen naar de begane grond.

We willen graag zo veel mogelijk jonge mantelzorgers ontmoeten, daarom mag je 

iemand meenemen (vriendje of vriendinnetje) zodat we er een gezellig feestje van  

kunnen maken.

Kun je niet meedoen met het klimmen en klauteren, dan hebben we als alternatief  

een cadeau kaart van Pathé zodat je hier een keer gezellig naar toe kan.


