
De kwestie
Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt regel-
matig interessante vragen en opmerkingen 
van mantelzorgers. Daarom behandelen we 
in elke uitgave van M-nieuws een ‘opval-
lende kwestie’. Ditmaal is dat de vraag: 
ontvangen alle mantelzorgers op één adres 
M-nieuws en andere post?

Iedereen die mantelzorg geeft, kan zich 

inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg Ver-

licht. Een van de voordelen daarvan is dat 

je M-nieuws, het kwartaalblad voor mantel-

zorgers, krijgt toegestuurd. In dit blad vind 

je drie keer per jaar ook de kortingcoupons 

die je in combinatie met je stadspas en je 

mantelzorgpas kunt inwisselen. Maar het 

komt voor dat meerdere mantelzorgers 

staan ingeschreven op één adres. Een echt-

paar, ouders met kinderen of broers en zus-

sen bijvoorbeeld. Uit milieutechnisch - en 

financieel oogpunt wil het steunpunt deze 

mantelzorgers niet allemaal apart dezelfde 

informatie toesturen. Het blad M-nieuws 

en verdere post sturen we daarom naar één 

gezinslid. Andere gezinsleden kunnen bel-

len of mailen naar Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht. Zij ontvangen dan per omgaande 

het inlegvel met de kortingcoupons.

In november organiseert Steunpunt Mantel-
zorg Verlicht voor de dertiende keer de Dag 
van de Mantelzorg. Voor het eerst organise-
ren we speciale activiteiten voor drie speci-
fieke groepen mantelzorgers: de klassieke, 
de werkende en de jonge mantelzorgers. Kijk 
in bijgesloten folder voor het programma en 
vul het formulier van jouw keuze in. Stuur 
het meteen terug naar Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht.

Dag van Mantelzorg

Dag van de 
Mantelzorg

Werkende mantelzorger
Dinsdag 9 november 2010

Klassieke mantelzorger
Woensdag 10 november 2010

Jonge mantelzorger
Woensdag 10 november 2010
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als vanzelfsprekend gegeven, vrijwillig en 

onbetaald. Maar mantelzorg is niet hetzelfde als 

vrijwilligerswerk. Ook veel zorgvrijwilligers verlenen 

een grote bijdrage in de zorg. Maar zij hebben niet 

de sociale plicht. Bovendien worden ze vaak vanuit 

een organisatie gesteund. Wij rekenen op je begrip 

wanneer uitsluitend mantelzorgers voor deze dag 

worden uitgenodigd. 

Programma werkende 
mantelzorger
dinsdag 9 november in bioscoop ZIEN 

Keizersgracht 19 

20.15 - 20.30 uur  ‘Over de rode loper’ ontvangst  

  met koffie, thee en iets lekkers

20.30 - 20.45 uur ‘Welkom’ door mantelzorg-

  consulent Carin Linders

20.45 - 22.15 uur ‘Surprise Movie’

22.15 - 23.00 uur ‘Nazit’ met hapje, drankje en   

  informatiestands

De werkende mantelzorgers worden uitgenodigd 

voor een unieke filmpremière in bioscoop ZIEN (voor-

heen Eurocinema). De film is een ‘Surprise Movie’ en 

blijft voor iedereen een verrassing! 

Na de film is er gelegenheid bij een hapje en een 

drankje om na te praten, over de film of over andere 

zaken die je wilt delen met andere werkende 

mantelzorgers. Er wordt informatie aangeboden 

vanuit Netwerk Mantelzorg Eindhoven.

Programma klassieke 
mantelzorger

 

woensdag 10 november in het Stadhuis 

Stadhuisplein 1

10.30 - 11.00 uur  Ontvangst met koffie, thee  

  en iets lekkers

11.00 - 11.15 uur ‘Welkom’ door wethouder  

  Lenie Scholten

11.15 - 12.15 uur ‘Workshops’ voor iedereen  

  (zie verder in folder)

12.30 - 13.15 uur Broodjes lunch’ en ontspan- 

  nende activiteiten groep 1

13.15 - 14.00 uur ‘Broodjes lunch’ en ontspan- 

  nende activiteiten groep 2

14.15 - 15.15 uur Afsluitende act

15.30 uur Einde programma 

We starten gezamenlijk met een woord van wel-

kom door wethouder Lenie Scholten. Vervolgens 

kan iedere deelnemer 1 workshop kiezen. Tussen 

de middag wordt een lunch aangeboden. Dit 

gebeurt in twee groepen: terwijl de ene groep 

luncht neemt de andere groep deel aan een ont-

spannende activiteit. En dan wordt er gewisseld. 

Daarna wordt het programma met een spette-

rende act gezamenlijk afgesloten.

Je kunt kiezen uit een van de volgende 

workshops:

1  ‘Liedjes van smart en leven’. Op muzikale 

wijze levenslast en levenslust bezingen.

2  ‘Natuurlijke zorg’. Zelf een natuurlijke lotion 

of eau de toilette of aftershave samenstellen. 

Dit jaar organiseert Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht activiteiten voor drie groepen mantel-

zorgers: de werkende, de klassieke en de jonge 

mantelzorger. Mantelzorgers die in Eindhoven 

wonen of iemand in Eindhoven verzorgen, 

kunnen deelnemen aan 1 van deze programma’s.

Mantelzorgers zijn vaak niet zichtbaar, veel 

gebeurt achter de voordeur en je loopt er niet 

mee te koop. Je doet het gewoon. Mantelzorg is 

belangrijk en om deze taak vol te kunnen houden 

is naast ondersteuning ook erkenning van belang. 

Maar ‘de’ mantelzorger bestaat niet. Om zo veel 

mogelijk mantelzorgers te bereiken en om ze 

voor een dag een hart onder de riem te steken, 

heeft de Dag van de Mantelzorg in Eindhoven 

een ander jasje gekregen.

Op dinsdag 9 november starten we met een 

programma voor werkende mantelzorgers. Voor 

mensen die mantelzorg combineren met werk-

zaamheden buitenshuis hebben we een program-

ma in de avond.

Alle andere volwassen mantelzorgers kunnen 

deelnemen aan het programma voor de klassieke 

mantelzorger. Deze vindt overdag op woensdag 

10 november plaats.

Tenslotte speciale aandacht voor jonge mantel-

zorgers. Jonge mantelzorgers geven niet altijd 

praktische zorg maar ervaren wel de effecten van 

hun thuissituatie waarin zorg een belangrijke fac-

tor is bij een van de gezinsleden.

Mantelzorger en vrijwilliger
Veel mensen geven mantelzorg omdat iemand 

die je nabij is hulp nodig heeft. Mantelzorg wordt 
Zorg je voor iemand uit je directe omgeving 

(een familielid, een buur of een kennis) 

met een beperking, gezondheidsproblemen, 

ouderdomsklachten of psychische problemen? 

Dan ben je mantelzorger.
#
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Werkende 
mantelzorger?
In Nederland combineert een op acht 

werknemers een betaalde baan met mantel-

zorg. Herken jij jouw situatie hierin? Heb 

jij vragen of loop je tegen problemen aan? 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht ondersteunt 

je hierbij! 

Eerder kon deze groep mantelzorgers 

niet altijd aanwezig zijn op de Dag van 

de Mantelzorg. Speciaal voor werkende 

mantelzorgers wordt er dit jaar een gezel-

lige filmavond georganiseerd op dinsdag 9 

november. Heb je belangstelling? Lees de 

ingesloten uitnodiging, vul in en stuur op! 

Oproep
Steunpunt Mantelzorg Verlicht en Vrijwil-

lige Hulp Dienst zijn op zoek naar vrijwil-

ligers voor een gezamenlijk project. Het 

project is nog in de beginfase maar we 

vragen een inzet van één dagdeel per week 

gedurende 6 maanden. Ben je nieuwsgierig 

geworden? Denk je dat het misschien inte-

ressant is voor jou als ex-mantelzorger? Bel 

dan voor meer informatie naar Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht.

Foto’s impressies Creatieve koffiebijeenkom-

sten 2010. Linksboven: Zonnig bezoek Terug 

in de tijd bij HOME, juli

Rechtsboven: Verse theepluk bij HOME, juli

Rechtsonder: Geef vorm aan steen, januari

Linksonder: Hartig spekkie voor ‘t bekkie bij 

Bakker Meelmuts, maart



Activiteiten voor Mantelzorgers Eindhoven
De laatste maanden van 2010 orga-

niseert Steunpunt Mantelzorg Ver-

licht weer verschillende activiteiten. 

Hier volgt een overzicht. 

Creatieve koffie, daar neem je wat van mee
Op dinsdag 23 en woensdag 24 november 

van 13.30 uur tot 15.30 uur is er ‘Kruidige 

Kerst in zicht’. Onder begeleiding van de 

medewerkers van het GGzE activiteitencen-

trum gaan mantelzorgers aan de slag om 

‘de geur van kerst’ te verspreiden. Hoe dat 

precies gebeurt, houden we nog even voor 

ons. Maar wanneer je aan eerdere Creatieve 

bezoeken meedeed, weet je dat het in elk 

geval gezellig wordt. En dat je iets moois 

mee naar huis neemt! GGzE Activiteitencen-

trum, Grote Beekstraat 12 in Eindhoven. 

Vergeet niet de eigen bijdrage voor de Creatieve 

koffie bijeenkomst van € 2,50 per keer vooraf 

over te maken op rekening 28 50 23 578 ten name 

van GGD Brabant-Zuidoost onder vermelding van 

S M V Creatieve koffie+datum. Wil je graag mee-

doen maar zijn er praktische problemen? Laat het 

ons weten. We vinden vast een oplossing.

Workshop ‘ontspannen tegen overbelasting 
en stress’ 
Op donderdag 7 en donderdag 28 oktober 

van 10.00 tot 15.30 uur is deze theoretische 

en praktische workshop gepland. Mantel-

zorgers ontdekken soms nét te laat dat de 

zorg ze zwaar valt. Ze herkennen zich niet 

op tijd als mantelzorger. Of zij voelen zich 

al zo overbelast dat zij niet op zoek gaan 

naar handvatten om overbelasting en stress 

tegen te gaan. Deelnemers horen tijdens de 

workshop wat de aanleidingen tot over-

belasting en stress kunnen zijn. Maar er 

worden vooral tips, ontspanning en metho-

dieken aangeboden om stress, vermoeid-

heid en overbelasting te verminderen. Een 

aanrader voor iedere mantelzorger! Je geeft 

je op voor beide dagen. Wij zorgen voor de 

lunch. Als opvang thuis of de eigen bijdrage 

een probleem is, neem dan op tijd contact 

op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht. 

De eigen bijdrage voor de workshop van e 10,- 

graag vooraf over maken op rekening 28 50 23 

578 ten name van GGD Brabant-Zuidoost onder 

vermelding van S M V workshop Ontspannen.

Ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Verlicht biedt ex-

mantelzorgers deze ondersteuningsgroep 

aan om opnieuw en actief hun leven weer 

op te pakken nadat de zorg gestopt is. Eer-

dere deelnemers reageerden enthousiast op 

de tips en de opdrachten. Zij konden deze 

meteen in de praktijk brengen om het leven 

weer op te pakken na de zorg.

Bij voldoende deelnemers gaat deze thema-

tische ondersteuningsgroep voor ex-man-

telzorgers door. De start is wel verzet naar 

dinsdag 26 oktober 2010. De gratis bijeen-

komsten zijn van 10.00 tot 12.00 uur in De 

Kroon, Kronehoefstraat 21 - 29. 

Algemene lotgenotengroep 
Mantelzorgers van alle leeftijden en situa-

ties zijn welkom om hun verhaal te vertel-

len en naar het verhaal van anderen te luis-

teren. Zodat je merkt dat je er niet alleen 

voor staat! Je bent welkom op 6 oktober, 

3 november en 1 december van 13.30 

tot 15.30 uur in De Kroon, Kronehoefstraat 

21 - 29.

Lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers 
Bij voldoende deelname start een maan-

delijkse lotgenotengroep voor jonge man-

telzorgers. Een jonge mantelzorger is een 

kind of jongere in de leeftijd van 8 tot 24 

jaar die thuis in een chronische zorgsitu-

atie leeft. Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

biedt jonge mantelzorgers een moment om 

hun verhaal te doen en steun te ervaren. De 

eerste bijeenkomst is gepland op woensdag 

17 november van 13.30 tot 15.30 uur in De 

Kroon, Kronehoefstraat 21 - 29.

 

Lotgenotengroep voor migranten 
mantelzorgers 
Deze lotgenotengroep geeft migranten 

mantelzorgers gelegenheid om met elkaar 

te praten over mantelzorg in de cultuur van 

herkomst en de cultuur waarin zij nu leven. 

Vaak zien mantelzorgers vooral de verschil-

len terwijl er meer overeenkomsten zijn dan 

je denkt. Deze gratis lotgenotengroep start 

bij voldoende deelname op donderdag 

4 november van 10.00 tot 12.00 uur in De 

Kroon, Kronehoefstraat 21 - 29. 

Overzicht activiteiten mantelzorg 

oktober/november/december 2010.

Bewaar dit gedeelte voor jezelf, en meld je af als je niet 

kunt. 

-  Algemene lotgenotengroep op 6 oktober,  

3 november, 1 december 13.30 uur

-  Workshop ‘Ontspannen tegen overbelasting en stress’ op 

7 en 28 oktober 10.00 tot 15.30 uur

-  Voorlichtingsavond van GGzE en Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht op 18 oktober 19.30  - 21.30 uur

-  Ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers op  

26 oktober 10.00 - 12.00 uur

-  Migranten lotgenotengroep op 4 november 10.00 tot 

12.00 uur

-  Lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers op  

17 november 13.30  - 14.30 uur

-  Creatieve Koffie op 23 november ‘’kruidige kerst in zicht’

-  Creatieve Koffie op 24 november ‘’kruidige kerst in zicht’

Opgeven bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven 

088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl of het antwoordstrookje 

(zonder postzegel) opsturen naar: Steunpunt Mantelzorg Verlicht, 

Antwoordnummer 10422, 5600 VB Eindhoven. 

Graag het antwoordstrookje duidelijk invullen zodat wij je kunnen 

bereiken om eventuele wijzigingen door te geven!

Vergeet niet de eigen bijdragen voor workshop of creatieve 

koffie vooraf over te maken. Wanneer je verhinderd bent, 

wordt de bijdrage geretourneerd tenzij de verhindering niet 

op tijd is doorgegeven. 

o	Ja, ik kom naar de algemene lotgenotengroep vanaf 6 oktober

o				Ja, ik kom naar de workshop ‘Ontspannen tegen overbelasting en stress’ 

 op 7 en 28 oktober

o	Ja, ik kom naar de voorlichting van GGzE en Steunpunt Mantelzorg Verlicht op 18 oktober

o	Ja, ik kom naar de ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers vanaf 26 oktober 

o	Ja, ik kom naar de migranten lotgenotengroep vanaf 4 november

o	Ja, ik kom naar de lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers vanaf 17 november

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 23 november ‘kruidige kerst in zicht’ 

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 24 november ‘kruidige kerst in zicht’ 

 De heer / mevrouw

Straat  

Postcode  

Woonplaats 

Telefoon   

Mobiel   

E-mail



Guus was weer 
Groots!
Vrijdag 11 juni 2010 kwamen duizenden 

fans naar het openingsconcert van Guus 

Meeuwis in het PSV Stadion in Eindhoven. 

Onder hen jonge mantelzorgers die via 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht een gratis 

toegangskaartje ontvingen. 

In een intensieve publiciteitsactie werden 

jonge mantelzorgers gestimuleerd om zich 

in te schrijven bij Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht. Vaak herkennen jongeren zich niet 

als mantelzorger terwijl zij in een gezin 

leven waarin chronisch zorg wordt gegeven. 

Het steunpunt wil de bewustwording bij 

deze groep vergroten en hen preventief on-

dersteunen. Het concert van Guus was een 

prachtige en feestelijke start!  

Café Brein
Mantelzorgers en mensen met niet aange-

boren hersenletsel (NAH) kunnen terecht in 

het Café Brein, de gratis ontmoeting- en in-

formatieavond in de Le Sage Ten Broeklaan 

11 (het gebouw van ZuidZorg). Op maandag 

11 oktober staat het thema ‘Verdriet’ cen-

traal; op 13 december het thema ‘Beperkt 

ziekte-inzicht’. De avond is van 19.30 tot 

21.30 uur. Je bent welkom vanaf 19.00 uur.

In het voorjaar heeft Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht voor het eerst een wekelijks spreek-
uur gehouden in Woensel. Dit was in samen-
werking met ZuidZorg in het wijkgebouw in 
de Wezelstraat. Veel mensen hebben hier 
gebruik van gemaakt. Vanaf 19 oktober 
houden we weer een wekelijks spreekuur 
in Woensel, dit keer op dinsdag van 16.00 
tot 17.30 uur in de Lohengrinlaan 3. Voor 
mantelzorgers in Eindhoven Noord een 
mogelijkheid om dicht bij huis informatie en 
ondersteuning te krijgen. 

Inloopspreekuur 
in WoenselHet Advies en Begeleidingscentrum CVA 

organiseert de Mantelzorg Salon voor 

mantelzorgers van mensen die een beroerte 

hebben gehad. De eerste periode na een 

beroerte gaat de meeste aandacht naar de 

getroffene en naar het vinden van de juiste 

behandeling. Door die noodzakelijke aan-

dacht kan de omgeving (partners, kinderen, 

familie) zich alleen voelen in de ondersteu-

ning die zij biedt. Vaak herkennen zij zich 

in het begin ook niet als mantelzorger. In 

een ontspannen sfeer en onder het genot 

van een drankje en hapje staan we stil bij de 

gevolgen van de beroerte in het leven van 

de mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst 

is ook een mantelzorgconsulent van Steun-

punt Mantelzorg Verlicht aanwezig. Behalve 

informatie over mantelzorg ondersteuning 

kun je je ook inschrijven. Je ontvangt dan 

het mantelzorgcadeau met de mantelzorg-

pas en de andere voordelen voor mantel-

zorgers.

Mantelzorg Salon op donderdag 30 septem-

ber van 14.00 tot 16.30 uur in het gebouw 

van ZuidZorg, Le Sage Ten Broeklaan 11. 

Mantelzorg Salon



O’chelle parfumerie

O’chelle parfumerie

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 7 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  couponA c t ie  i s  ge ld ig  t /m 31 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 31 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 7 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

Nieuwe Emmasingel 30
5611 AM Eindhoven

www.ochelle.nl

Men Only - Gratis geuradvies en 
ontvang een geurbuisje gevuld 

met uw favoriete geur.

Women Only - Gratis uw nagels lakken 
met de kleuren van KOH en een hand- en 

nageladvies. Na afloop ontvangt u uw 
favoriete kleur nagellak gratis. 

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 31 ok tobe r  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 7 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

1x  

Open: di t/m zo van 13.00-17.00 uur 

St Antoniusstraat 5-7 
5616 RT Eindhoven - tel. 040 - 252 90 93 

www.museumkempenland.nl  

Monk bouldergym - Strijp S - ingang 3 Glaslaan, 
gebouw SBX - Eindhoven - tel. 040 - 295 04 88

www.monkbouldergym.nl

1 x gratis entree 

op een zaterdag naar keuze. Boulderen kan vanaf 8 jaar 
(onder direct toezicht van volwassene)

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 20 november  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

MAKS Kapsalon
Willemstraat 6, Eindhoven

tel. 040 - 236 50 65

www.makskappers.nl

De Krabbedans, Exposities, Kunstuitleen en Art & Designshop
www.krabbedans.nl

3 maanden gratis 
bij afsluiten jaarabon nement kunstuitleen 

(€ 6,- per maand) en 10% korting in de shop

50% korting 
op het boek De Eindhovense 

vrijwilliger vertelt (normaal € 4,95)

Op = Op

Op te halen bij Vrijwilligerspunt, Hoogstraat 1, 
Eindhoven. www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Nieuwe Emmasingel 30
5611 AM Eindhoven

www.ochelle.nl

E 5,- korting 
op T-shirt naar keuze 
(max 2 T-shirts per bon)
 
Niet geldig i.c.m. andere kortingen.

eindhovenwinkel
kelder Piazzacenter Eindhoven

www.eindhovenwinkel.nl

Gratis knipbehandeling bij 
betaalde kleurbehandeling

GrAtiS   
toegang voor  
tentoonstelling  

StiK MAAr!

A c t ie  i s  ge ld ig  t /m 7 december  2010 tegen  in leve r ing  van  deze  coupon

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

bijgaande kortingcoupons. Bel of mail Steunpunt Mantelzorg Verlicht wanneer je deze kortings-

bonnen zelf wilt ontvangen.

Kortingsbonnen
In deze M-nieuws vind je weer nieuwe 

aanbiedingen. Knip ze uit en wissel ze in! 

Zoals je kunt lezen bij De Kwestie krijgen 

niet alle ingeschreven mantelzorgers  

M-nieuws op hun eigen naam. Maar als je 

de kortingscoupons zelf wilt ontvangen, 

bel of mail dan naar Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht en we sturen het inlegvel met de 

coupons alsnog op!

Mantelzorg-
pas en 
passe-partout
Je kunt nog steeds de mantelzorgpas  

ontvangen én de gratis passe-partout om te 

zwemmen en straks weer te schaatsen.  

Je krijgt die namelijk wanneer je je als  

mantelzorger inschrijft bij Steunpunt  

Mantelzorg Verlicht. Wil je pas en passe- 

partout graag ontvangen? Ben je mantel-

zorger en al ingeschreven maar heb je nog 

geen pas of passe-partout? Neem dan  

contact op met Steunpunt Mantelzorg  

Verlicht telefoon 088 0031 288 of  

info@mantelzorgverlicht.nl.

Je kunt ook langskomen op het wekelijkse 

inloopspreekuur in het Inwonersplein 

(Stadskantoor) op maandag van 13.00 - 15.00 

uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voorlichtingsavond voor mantelzorgers 

GGzE Eindhoven en De Kempen en Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht organiseren op maandag 18 

oktober aanstaande een gratis voorlichtingsavond 

voor mantelzorgers en andere belangstellenden.

Iedereen die intensief zorgt voor een familielid, vriend of 

bekende kan mantelzorger zijn. En dan raakt het evenwicht 

tussen de zorgtaken en het ‘gewone’ leven soms uit balans. 

Juist dan kan het helpen om aandachtig stil te staan bij 

de eigen situatie. Om informatie te krijgen over de onder-

steuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en tips voor 

verbetering. 

De voorlichting vindt plaats tijdens de landelijke Week van 

de psychiatrie met verschillende activiteiten. De voorlich-

tingsavond wordt gehouden in de Grijze Generaal. Dit ge-

bouw van de GGzE vind je in de Winston Churchilllaan 75, 

5623 KW in Eindhoven. Je kunt parkeren bij C1000, in het 

Woensels Winkelcentrum. De bijeenkomst begint om 19.30 

uur en duurt tot 21.30 uur. Je bent welkom vanaf 19.00 uur.

De afdeling Preventie en Diversiteit van GGzE Eindhoven en 

De Kempen maakt van deze gelegenheid gebruik om hun 

nieuwe locatie onder de aandacht te brengen. 


