
Jaarlijks organiseert Surplus de Dag van de Mantelzorg voor mantelzorgers vanaf 18 jaar uit de gemeente 
Geertruidenberg. Dit jaar doen we dat in een andere vorm dan je van ons gewend bent. Het Coronavirus 
maakt dat we niet in grote getale bij elkaar kunnen komen. 
 
ZORG JIJ STRUCTUREEL VOOR EEN FAMILIELID, VRIEND OF BUUR IN GEERTRUIDENBERG? 
Ben jij of ken jij iemand die structureel voor iemand zorgt? Bijvoorbeeld voor een partner met kanker,  
een vader met dementie, een vriend met een manische depressie of een kind met autisme?  
Meld je vandaag nog aan of verras iemand met deze uitnodiging ter ere van de Dag van de Mantelzorg!  

 
KEUZEMENU 
Wij hebben een ‘keuzemenu’ samengesteld met verschillende opties.  
 
Keuze 1: 14 oktober - Lunch met uitgebreide keuze bij Het Bergsch Backhuys in Geertruidenberg  
Keuze 2: 22 oktober - Italiaanse lunch bij De Zeven Zusters in Raamsdonk 
Keuze 3: 26 oktober - Luxe koffie of thee met gebak bij Lola in Raamsdonksveer 
Keuze 4: 6 november - High tea verzorgd door To Daze bij Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg  
Keuze 5: 11 november - Drie gangen diner bij Het Bergsch Backhuys in Geertruidenberg  
Keuze 6: 14 november - Mixed grill en ijsje bij Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg 
Keuze 7: 20 november - Drie gangen keuzediner bij Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg  
Keuze 8: 28 november - Spaanse tapas bij De Zeven Zusters in Raamsdonk 
Keuze 9: 1 december - Workshop high tea hapjes maken bij De Zeven Zusters in Raamsdonk  
Kun je niet deelnemen aan de Mantelzorg Dag? Dan kun je op de website ook kiezen om een boekje te ontvangen. 
 
Wij willen je vragen om 3 opties te selecteren via de site:  
https://www.welzijningeertruidenberg.nl/dag-van-de-mantelzorger/  
Hier vind je meer informatie over de verschillende opties. Uiteindelijk wordt op basis van jouw 
keuzes, de aanmeldingen en de maximaal toegestane groepsgrootte bepaald wie waar mag deelnemen.  
Je ontvangt hierover bericht. Je mag uiteindelijk één keer deelnemen. Aanmelden kan tot 30 september.  
 
Heb je vragen of beschik je niet over internet? Geef je keuzeopties dan tussen 9.00 en 12.00 uur door via  
Surplus: 0162 - 74 86 00 
 
Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis! 
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