
mantelzorger zijn in Eindhoven of iemand 

in Eindhoven mantelzorg verlenen. Door 

het invullen van een vragenlijst kun je in 

aanmerking komen voor de mantelzorgpas. 

Je ontvangt naast de mantelzorgpas een 

insteekhoesje waar de pas samen met je 

stadspas in bewaard kan worden.

Mantelzorgers houden de samenleving bijeen en 

verdienen daarmee waardering. Daarom introdu-

ceert de gemeente Eindhoven in samenwerking 

met Netwerk Mantelzorg Eindhoven de mantel-

zorgpas. In mei was de aftrap voor de vrijwil-

ligerspas, in juni is het de beurt aan de mantel-

zorgpas. In de vorige nieuwsbrief heb je hier al 

het een en ander over kunnen lezen. 

Op 18 juni wordt de pas officieel geïntrodu-

ceerd, vanaf deze data kunnen alle mantel-

zorgers die zich hiervoor al hebben opgege-

ven de pas ontvangen. Natuurlijk kan iedere 

mantelzorger in Eindhoven zich nog steeds 

voor de pas opgeven (vul hiervoor 

bijgevoegd formulier volledig in).

Met de mantelzorgpas krijgen mantel-

zorgers vele voordelen. Hierbij moet je 

denken aan speciale acties, kortingen, 

uitnodigingen of gratis voorstellingen. Om 

een mantelzorgpas te ontvangen moet je 

In combinatie met de mantelzorgpas kan 

de mantelzorger gebruik maken van alle 

coupon aanbiedingen in deze nieuwsbrief 

en van de actie aanbiedingen die via e-mail 

worden verzonden en die terug te vinden 

zijn op de website van Steunpunt Mantel-

zorg Verlicht, www.mantelzorgverlicht.nl.

STEUNPUNT

De mantelzorgpas

Gratis passe-partout voor zwemmen en 
schaatsen
Je ontvangt een gratis passe-partout ter 

waarde van € 32,- bij Nationaal Zwemcen-

trum de Tongelreep, IJssportcentrum Eind-

hoven en Ir. Ottenbad. Deze passe-partout is 

1 jaar geldig en is gekoppeld aan de stads-

pas van de gemeente Eindhoven. Wanneer 

je je hebt aangemeld voor de mantelzorgpas 

ontvang je een brief die je samen met je 

stadspas en mantelzorgpas meeneemt wan-

neer je voor de eerste keer 1 van de boven-

staande locaties bezoekt. Deze lever je in 

bij de kassa, waarna je vervolgens heerlijk 

kunt gaan zwemmen (of schaatsen vanaf 

medio oktober). Na afloop haal je je passen 

weer op en heb je voortaan snel en voorde-

lig toegang! Met een passe-partout betaal je 

slechts € 2,- bijbetaling per bezoek. 

Aanbiedingen bij de Genneperparken
Genneperparken, het uitgebreide en 

aantrekkelijke sport-, recreatie- en natuur-

gebied ten zuiden van Eindhoven is ideaal 

voor een heerlijke dag uit. Je kunt er terecht 

voor allerlei sportieve, culturele en natuur-

lijke uitstapjes. Genneperparken heeft een 

compleet pakket met aanbiedingen samen-

gesteld speciaal voor alle Eindhovense Man-

telzorgers. Zo profiteer je op vertoon van de 

mantelzorgpas tot en met 31 mei 2010 van 

de onderstaande acties:

-  2 voor de prijs van 1 bij Historisch Open-

lucht Museum Eindhoven (goedkoopste 

entreebewijs gratis);

-  Gratis midgetgolf voor 1 persoon bij 

Paviljoen Genneper Parken;

-  10% korting op de rekening bij Grand 

Café Swimmers (gevestigd in Nationaal 

Zwemcentrum  de Tongelreep);

-  Gratis GPS-wandeltocht door de natuur 

van de Genneper Parken. De route en het 

GPS-apparaat zijn verkrijgbaar bij het 

Milieu Educatie Centrum;

-  Gratis toegang tot Ton Smits Huis  

(Cartoonmuseum)

Kijk voor meer informatie over de verschil-

lende accommodaties en de mogelijkheden 

op www.genneperparken.nl.

Mantelzorgcadeau
Naast de mantelzorgpas zijn er nog meer 

extra’s voor mantelzorgers. Het Netwerk 

Mantelzorg Eindhoven biedt alle mantel-

zorgers (die deze nog niet hebben ontvan-

gen tijdens de mantelzorgdag) een man-

telzorgcadeau aan. In dit koffertje zit o.a. 

een gratis kennismakingslidmaatschap van 

Mezzo. Mezzo is de landelijke vereniging die 

zich inzet voor iedereen die langdurig en 

onbetaald voor een ander zorgt.  

De mantelzorg-
verzekering
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een collectieve ver-

zekering. Hiermee ben je verzekerd tegen 

de risico’s tijdens het uitvoeren van man-

telzorgtaken. De verzekering is gratis voor 

mantelzorgers, de kosten worden door de 

gemeente Eindhoven gedragen. De verzeke-

ring bestaat uit

1  Een schadeverzekering voor 

 mantelzorgers

2 Een aansprakelijkheidsverzekering

3 Een ongevalleninzittendenverzekering

Let op: er is één uitzondering: de mantel-

zorger die met de zorgvrager op hetzelfde 

adres staat ingeschreven kan geen schade 

ten opzichte van elkaar claimen. Het gaat 

om schade naar derden.

Doorlopende acties mantelzorgpas
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Activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht voor de komende maanden
Mantelzorgers zijn welkom om aan een van 
de onderstaande activiteiten deel te nemen. 
Graag opgeven via Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht Eindhoven 088 0031 288 of 
info@mantelzorgverlicht.nl. Ook voor vragen 
en meer informatie kun je hier terecht. 

Creatieve Koffi e, je neemt er wat van mee
Dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli: 
Weven als kunst en vliegwerk.
Lekker met z’n allen aan de slag. Het is niet 

moeilijk dus kom gerust. Om je kunstwerk 

nog persoonlijker te maken vragen we je 

om drie eigen afbeeldingen of foto’s mee 

te nemen. Met creatieve hulpmiddelen ga 

je hiermee aan het werk onder leiding van 

Carla van Olst van Oya Arte Vivere. 

Locatie: de Kroon, Kronehoefstraat 21-29 

van 13.30 - 15.30 uur.

Dinsdag 15 september en woensdag 
16 september: Pluk de appel
Een rondleiding in de boomgaard van de 

Philips Fruittuin. Je krijgt uitgebreide infor-

matie over hoe de fruitteler zijn werk doet 

en wat er allemaal bij het telen van appels, 

peren en pruimen komt kijken. We gaan 

proeven van hun bekende appeltaart en er 

bestaat de gelegenheid om appels te pluk-

ken voor je eigen baksels thuis. De bijeen-

komst is van 13.30 tot 15.30 uur.

De Philips Fruittuin bevindt zich op de 

Oirschotsedijk 14a. (eigen vervoer regelen, 

maar bel het Steunpunt voor meerijdmoge-

lijkheden!)

Voor de creatieve koffi e bijeenkomsten 

vragen we een eigen bijdrage van € 2,50 per 

bijeenkomst. Deze maak je vooraf over op 

rekening 28 50 23 578 ten name van GGD 

Brabant-Zuidoost onder vermelding van 

Creatieve koffi e en datum.

Lotgenotencontact
Praten met mensen die in een vergelijk-

bare situatie zitten, kan veel steun geven. 

Mensen die ook mantelzorg geven, hebben 

veelal maar een half woord nodig om je te 

begrijpen. Herkenning bij elkaar en erken-

ning van elkaars situatie is een eerste stap 

om de zorg beter aan te kunnen. Daarom 

organiseert het Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht een maal per maand een lotgeno-

tenbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn 

gratis en vinden plaats in de Kroon, Krone-

hoefstraat 21-29. Op woensdag 10 juni is van 

13.30 tot 15.30 uur de laatste lotgenotenbij-

eenkomst voor de zomerstop. Op 9 septem-

ber start de nieuwe periode. Toegankelijk 

voor elke mantelzorger die graag herken-

ning en erkenning vindt bij elkaar. 

Zomerse Inloop
De zomer komt er aan dus ook de zomerse 

inloopochtenden van het Steunpunt Man-

telzorg Verlicht. Op de woensdagen 8 en 22 

juli, 5 en 19 augustus en 2 september ben 

je welkom voor een kopje koffi e of thee en 

een praatje. Van 10.30 tot 12.00 uur kunnen 

mantelzorgers elkaar ontmoeten in Listers 

Parkzicht, Alberdingk Thymlaan 18. Als de 

zon schijnt zitten we heerlijk op het terras, 

bij regen zitten we gezellig binnen. Je hoeft 

je niet aan te melden, je bent van harte 

welkom. De zomerse inloopochtenden zijn 

gratis.

Wil je deelnemen aan een van de activitei-

ten graag opgeven bij Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht Eindhoven telefoon 088 0031 288 

of via info@mantelzorgverlicht.nl of het on-

derstaande antwoordstrookje (zonder post-

zegel) opsturen naar GGD Brabant-Zuidoost, 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven, 

Antwoordnummer 13, 5700 VB  Helmond.

 Ja, ik kom naar het Lotgenotencontact 

 op 10 juni en 9 september

 Ja, ik kom naar Creatieve Koffi e 

 op 14 juli ‘Weven als kunst en vliegwerk’ 

 Ja, ik kom naar Creatieve Koffi e 

 op 15 juli ‘Weven als kunst en vliegwerk’

 Ja, ik kom naar Creatieve Koffi e 

 op 15 september ‘Pluk de appel’ 

 Ja, ik kom naar Creatieve Koffi e 

 op 16 september ‘Pluk de appel’

De heer / mevrouw

Straat  

Postcode  

Woonplaats 

Telefoon   

Mobiel   

E-mail

Vul svp duidelijk in zodat wij je kunnen bereiken om 

eventuele wijzigingen door te geven!

Indien je van de pas, het mantelzorgcadeau of de mantel-

zorgverzekering gebruik wenst te maken, is het noodzake-

lijk dat wij een aantal gegevens van je krijgen. Immers de 

mantelzorgpas wordt gekoppeld aan de stadspas. En ook 

voor het kennismakingslidmaatschap van Mezzo zijn een 

aantal gegevens nodig.

Via de bijgevoegde vragenlijst kun je aangeven waaraan je 

mee wilt doen en vervolgens verzoeken wij je om de overige 

Seizoensthee van 2 2,60 voor 2 2,00 
(Lente, zomer, herfst en winterthee)

Aanbieding geldig t/m 31 december 2009
Geldig voor vestiging Eindhoven, Heuvelgalerie 97-99

Op vertoon van vrijwilligerspas en deze coupon

simon levelt coupon.indd   1 22-04-2009   09:16:47

Actie is geldig t/m 30 juni 2009
Op vertoon van vrijwilligerspas en deze coupon

Geldig voor vestiging Eindhoven, 18 Septemberplein 1A
Wij werken zonder afspraak

50% 
korting

op wassen, knippen en föhnen

team kapsalon coupon.indd   1 20-04-2009   15:49:42

Deze actie is geldig van 1 mei t/m 
31 augustus 2009, zolang de 
voorraad strekt en alleen op 
vertoon van de vrijwilligerspas en 
bij inlevering van deze coupon. 

Lever deze coupon nu in bij onze winkel en 
ontvang dit pakket:
- Bruschetta
- flesje olie & azijn
- pasta en nog veel meer!
  voor slechts € 16,60 ipv € 23,70!

Hooghuisstraat 33
Eindhoven
040 – 2962477

Ter ere van de opening van de kookwinkel, Kitchen 
Tools, op de eerste etage boven de Oil & Vinegar 
winkel heeft Mike Dahrs een aantrekkelijk pakket 

samengesteld voor alle vrijwilligers.
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Rituals Store Eindhoven, Hooghuisstraat 31 E, 5611 GS Eindhoven

* bij inlevering van de actiecoupon en niet in combinatie met 
andere acties, geldig t/m 30 september 2009

* bij inlevering van de actiecoupon en niet in combinatie met 

15% KORTING
op het gehele 
assortiment*

nú
RITUALS STORE EINDHOVEN

Your body.  Your sou l .  Your r i tua ls.

FLYER assortment eindhoven liggend NL.indd   1 14-04-09   09:39
vragen te beantwoorden. Wij zullen ervoor 

zorgen dat de juiste informatie naar de des-

betreffende organisaties gaat, zodat je maar 

één keer de gegevens hoeft in te vullen. 

Indien je ergens gebruik van wilt maken, 

vul dan altijd de vragenlijst volledig in, 

ook als je al als mantelzorger geregistreerd 

bent. Heb je de vragenlijst al ingevuld, dan 

ontvang je binnenkort bericht waarmee je 

de gewenste extraatjes kunt ophalen. 

Heb je vragen of wil je meer informatie 

neem dan contact op met Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht. Dit kan via telefoon-

nummer 088 0031 288 of door een e-mail te 

sturen naar: info@mantelzorgverlicht.nl. 

In combinatie met de mantelzorgpas en de stadspas kan de mantelzorger gebruik maken van bovenstaande aanbiedingen.
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