
DAG VAN DE MANTELZORG
10 NOVEMBER 2016

Mantelzorg doe je samen

Ieder jaar in november wordt deze dag gehouden om 
juist U als mantelzorger in het “zonnetje” te zetten. 
Wij hebben veel waardering voor al uw zorgtaken en 
inzet. 

Uitnodiging



De dag van de mantelzorg komt er aan. Het thema van dit 
jaar is: 

Mantelzorg doe je samen

Wij hebben veel waardering voor al uw zorgtaken en 
inzet. Ook wanneer diegene waar u voor zorgt in een 
zorginstelling verblijft. 
U gaat immers op bezoek, doet de was, houdt in de gaten 
of het goed blijft gaan, kortom u bent en blijft betrokken. 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de kracht 
van de mantelzorger en inzet van het eigen netwerk. 
Daarnaast wordt er steeds meer samengewerkt met 
professionals. 

Deze dag van de mantelzorg is bedoeld om u als 
mantelzorger in het “zonnetje” te zetten.  Meld u aan 
voor 1 november. 

Wethouder van Rees, van de gemeente Losser zal van 
de gelegenheid gebruik maken om met u in gesprek te 
gaan, mee te doen met een  workshop en mee te eten 
op één van de locaties. 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd door 
plaatselijke ondernemers en organisaties



De samenwerkende organisaties binnen de gemeente 
Losser nodigen u van harte uit op donderdag 10 
november 2016.

Het programma 

15.00 uur Ontvangst met koffie en thee met iets lekkers

15.30  uur aanvang workshops:
• Bloemschikken
• Vogelhuisjes maken 
• Ontspanning  

- Schoonheidsspecialiste 
- Yoga/meditatie

17.00 uur drankje 

17.30 uur Diner/Buffet met muzikale omlijsting. (tot ca.     
19.30 uur)

We ontvangen u graag op één van de onderstaande 
locaties:
Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte
De Muchte, Vlasakker 2, Losser 
‘t Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 , Overdinkel



De dag van de mantelzorg wordt georganiseerd door het 
Steunpunt Mantelzorg van Stichting Fundament in 
samenwerking met:

Mocht u in de middag niet kunnen omdat u 
bijvoorbeeld moet werken, maar wel het Diner wilt 
meemaken, dan is dat zeker mogelijk. Opgeven kan tot 
1 november 2016 bij Stichting Fundament.
Bel met 053-5369400 of mail naar: 
g.vandervelde@stichtingfundament.nl 
(Wilt u bij aanmelding de locatie en workshop van uw keuze 
vermelden?)


