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Feestelijke waardering voor Leidse Mantelzorgers
Leiden - Op maandag 10 november wordt in Leiden de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
gevierd. Een dag van waardering voor de zorg die mantelzorgers bieden aan iemand met een
ziekte of beperking in hun naaste omgeving.
Verschillende samenwerkende organisaties uit Leiden nodigen alle mantelzorgers graag uit voor een
feestelijk programma in het centrum van Leiden. Mensen, jong en oud, die zorgen voor iemand in hun
naaste omgeving, zijn van harte welkom om op deze dag te komen genieten van theater, wandelingen,
diverse workshops en film. Een feestelijke dag vol ontspanning en gezelligheid waarbij u zelf kunt
bepalen aan welke activiteiten u wilt deelnemen.
In de week voorafgaand aan de Dag van de Mantelzorg, kunt u in de bibliotheek aan de Nieuwstraat een
informatiemarkt over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden bezoeken.
Aanmelden voor het programma op 10 november kan tot uiterlijk 17 oktober. Door het invullen van het
aanmeldformulier op de website: www.mantelzorgleiden.nl of via het aanmeldformulier dat u kunt
ophalen bij alle vestigingen van de bibliotheek in Leiden.

Programma
3 t/m 8 november

Informatieve markt over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden in de
Bibliotheek aan de Nieuwstraat 4, Leiden

Dag van de Mantelzorg
13.30 uur
Feestelijke ontvangst op het stadhuis
14.00 uur
Opening van de dag met een voorstelling van PS | Theater en wethouder Roos
van Gelderen
15.30 uur
Start eerste ronde verwenworkshops
17.00 uur
Start tweede ronde verwenworkshops
19.00 uur
Feestelijke afsluiting van de dag met aansluitend een filmprogramma
Bezoek de website www.mantelzorgleiden.nl voor het volledige programma
Deze dag wordt georganiseerd vanuit het Mantelzorgakkoord Leiden in samenwerking met de gemeente
Leiden, BplusC, PS theater, het Kijkhuis en de geluksroute Leiden.
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