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Alles ingevuld? Ook de achterzijde?
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De zondagse soep wordt op verschillende 

dagen geserveerd zodat er voor iedereen 

een mogelijkheid is om aan te schuiven:

-  7 november 17.30 - 20.30 

De Orka, Broekakkerseweg 1, 

5641 PC Eindhoven

-  10 november 11.00 - 14.00 

De Meerpaal, Schoenerstraat 10-A, 

5616 KE Eindhoven

-  14 november 11.00 - 14.00 

Heidehonk, Noordzeelaan 35, 

5628 KP Eindhoven

-  20 november 11.00 - 14.00 

Fab28, Fabritiuslaan 28

 5645 ES Eindhoven

Geef op het antwoordstrookje aan 

wanneer we je kunnen verwachten.

Dag van de Dag van de Dag van de 
Mantelzorg Mantelzorg Mantelzorg 
202220222022

Thuis ontspannen!
Kom je liever niet naar een bijeenkomst 

maar vind je het heerlijk om thuis lek-

ker op de bank te ontspannen? Dan is er 

de mogelijkheid om te kiezen voor een 

BreinBrekerBoekje dat we je per post toe-

sturen. Zo kun je toch een moment voor 

jezelf creëren en even wat rust pakken.

Heb je vragen over de activiteiten of 

aanmelden, neem dan contact op met 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht,

Telefoon 088 0031 288 of 

info@mantelzorgverlicht.nl

Stuur dit aanmeldingsformulier 

vóór 18 oktober 2022 in een envelop

zonder postzegel naar Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht Eindhoven

Antwoordnummer 10422, 

5600 VB Eindhoven

“Pas als je tot over je 
oren in de soep zit, zie 
je overal gehaktballen 
om je heen drijven.”

Godfried Bomans②②
⑥

⑩ ⑨
①
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Zorg je voor een ander?
Ben je mantelzorger? 
Op 10 november is het de  
landelijke Dag van de 
Mantelzorg!

Mantelzorgers vinden het vaak vanzelf-

sprekend dat ze voor een ander zorgen, 

maar dat is het niet. Het is bijzonder en 

verdient waardering. Op 10 november  

tijdens de landelijke Dag van de 

Ik ben mantelzorger en ik kies voor (je mag 1 keuze aangeven)

 De Superhelden Bingo met ‘Zondagse Soep’: 

  7 november 17.30 - 20.30; Activiteitencentrum Orka

  10 november 11.00 - 14.00; Wijkgebouw de Meerpaal

  14 november 11.00 - 14.00; Wijkcentrum Heidehonk

  20 november 11.00 - 14.00; Wijkcentrum Fab28

 Brievenbus cadeautje ‘BreinBrekerBoekje’ 

Ik ben een jonge mantelzorger (tot 25 jaar) en ik kies voor (1 keuze aangeven) 

 Worstenbroodjes maken op woensdag 16 november van 14.30 tot 17.00 uur   

 (tot 16 jaar).

  Ik kom alleen  Ik neem iemand mee

 Escaperoom op donderdag 17 november van 18.45 tot 21.30 uur  

 (van 14 tot 25 jaar).

  Ik kom alleen  Ik neem iemand mee

 Een cadeaukaart van Pathé bioscoop

 

Mantelzorg staat heel Nederland hier even 

bij stil. Mantelzorgers verdienen een extra 

schouderklopje. Dat mag natuurlijk altijd, 

maar zeker op de Dag van de Mantelzorg.

Ook dit jaar willen we jou als mantelzorger 

enorm bedanken voor je luisterend oor, je 

betrokkenheid, je praktische hulp, je aan-

dacht, je tijd en al de energie die je aan 

een ander hebt gegeven. We hebben een 

aantal bijeenkomsten georganiseerd, 

verspreid over Eindhoven. Het belooft 

gezellig en ontspannend te worden met 

lekkere ‘mantelzorgsoep’. 

Mantelzorgers die liever niet naar een 

bijeenkomst komen, kunnen kiezen voor 

een brievenbuscadeautje.

Speciaal voor jonge mantelzorgers (tot 

25 jaar) hebben we ook een aantal leuke 

activiteiten. We hopen op deze manier alle 

mantelzorgers in Eindhoven even in het 

zonnetje te zetten. 

Informatie over de activiteiten vind je in 

deze flyer. Maak je keuze en stuur het 

aanmeldingsformulier voor 18 oktober 

terug. Je kunt je ook aanmelden via de 

website Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

Eindhoven: Agenda

 De ‘Zondagse Soep’!
De zondagse soep wordt geserveerd door 

het duo Annie en Greet, zij staan bekend 

om de fantastische ‘mantelzorgsoep’ die  

zij maken. Ze maken er een gezellige  

middag/avond van met muziek, humor  

én een Superhelden Bingo.

Wie denkt dat bingo enkel geschikt is voor 

de ouderen onder ons, heeft het flink mis! 

Ervaar zelf deze Superhelden Bingo voor 

jong en oud.

Heb je nog nooit bingo gespeeld? Geen 

probleem. Bingoleiders Annie en Greet  

helpen je graag en wie weet ga jij met  

de hoofdprijs naar huis. 

Aansluitend aan de Superhelden Bingo  

kun je genieten van een Soeplunch.

Jonge Mantelzorgers (tot 25 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 mantelzor-

gers een gezellige activiteit organiseren.

Dit jaar organiseren we twee activiteiten: 
- 16 november, Workshop    

 Worstenbroodjes voor jonge 

 mantelzorgers tot 16 jaar.  

- 17 november, Escaperoom voor jonge   

 mantelzorgers tussen 14 en 25 jaar.

We willen graag zoveel mogelijk jonge 

mantelzorgers ontmoeten, we maken er 

een gezellige middag/avond van en je  

mag een vriend of vriendin meenemen. 

Worstenbroodjes bakken 
Leer worstenbroodjes maken van de echte 

kenners. Bakkerij Houben (Willemstraat 

39) opent de deuren deze middag speciaal 

voor jonge mantelzorgers. De bakker gaat 

samen met jou aan de slag. Voor drinken 

met iets lekkers wordt gezorgd. Je bent 

welkom vanaf 14.30 uur bij Houben en om 

17.00 kun je met je eigen gebakken warme 

broodjes weer richting huis gaan. 

Escaperoom
Durf je de uitdaging aan? Stap een wereld 

binnen waar puzzels, verrassingen en  

spanning elkaar in hoog tempo opvolgen. 

Lukt het, door goed samen te werken,  

binnen 60 minuten te ontsnappen? 

We verzamelen bij de Escaperoom, in 

de Oude Rechtbank (Stratumseind 32) in 

het Centrum van Eindhoven. Na afloop 

gaan we naar Dynamo (Catharinaplein 

21) waar we nog kunnen nagenieten met 

een lekkere pizza en een drankje. Voor de 

escaperoom moet je minimaal 14 jaar zijn. 

Je bent welkom vanaf 18.45 uur bij de 

Oude Rechtbank en alles bij elkaar duurt 

het tot uiterlijk 21.30 uur.

Bioscoopbon
Kun je niet meedoen met een van de  

activiteiten dan kun je als jonge mantel-

zorger kiezen voor een cadeaukaart van 

Pathé. Je kunt hier dan gezellig een keer 

naar toe of thuis op de bank via de  

thuisbioscoop van een film genieten.
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