
23 mei | 4 juni | 12 juni | 21 juni 2019

INFOMOMENTEN VOOR 
MANTELZORGERS
Nuttige tips voor wie zorgt voor een naaste

Opvang of vervoer nodig?
Vervoer of oppas nodig? Als u dat op tijd aanvraagt, kan 
uw ziekenfonds daarvoor zorgen. Contactgegegevens 
vindt u op de website van uw ziekenfonds.

Openbaar vervoer
■ De Boei | bus 9: halte Vaartstraat | bus 65: halte Brugse 

Vaart | tram 1: halte Jozef Guislainstraat
■ De Horizon | bus 9, 70, 71, 72, 76, 77: halte Lousbergsbrug | 

bus 17, 18: halte Puinstraat/Lousbergskaai
■ De Mantel | bus 44, 70, 71: halte Tramstraat | tram 2: halte 

Zwijnaarde Molen
■ De Vlaschaard | bus 14-16, 65 en tram 2, 4: halte Koning 

Albertbrug | bus 41, 43: Halte Neermeerskaai 
■ Ten Hove | bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Brugsepoortstraat | 

bus 65, 69 en tram 4: halte Begijnhofl aan | tram 1: halte 
Burgstraat

Contact

■ Meer informatie: 
0473 36 05 52
ouderenzorg@ocmw.gent

■ Meer info over 
mantelzorg:
www.mantelzorgers.be

De infomomenten zijn een samenwerking tussen Stad Gent, 
de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en het Mantelzorgplatform. V.U
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Wat?
Een medewerker van een ziekenfonds 
en een vertegenwoordiger van een 
mantelzorgvereniging maken u wegwijs 
in het ondersteuningsaanbod. 
Hebt u een specifi eke vraag of 
probleem? Er is ruimte om daarop 
in te gaan.

Bij een koffi ekoek of een stukje taart 
kan je ook kennismaken met andere 
mantelzorgers uit je buurt.

Waar en wanneer?

do 23 mei
14u – 16u30

Lokaal dienstencentrum*

De Vlaschaard
Jubileumlaan 219 
9000 Gent

di 4 juni
14u – 16u30

Lokaal dienstencentrum 
De Boei

Vaartstraat 2 
9000 Gent

wo 12 juni
14u – 16u30

Lokaal dienstencentrum 
Ten Hove

Begijnhofdries 15
9000 Gent

vr 21 juni 
10u – 12u30

Lokaal dienstencentrum 
De Horizon

Ferdinand Lousbergkaai 12
9000 Gent

vr 21 juni
14u – 16u30

Lokaal dienstencentrum 
De Mantel

Hutsepotstraat 29
9052 Zwijnaarde

U hoeft zich niet in te schrijven.

*Een lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats waar senioren 
terecht kunnen voor allerlei activiteiten en dienstverlening.

parkeren
■ De Boei en De Mantel: gratis zone
■ De Vlaschaard: groene tariefzone 
■ De Horizon en Ten Hove: oranje tariefzone 

Kijk op www.stad.gent voor een gedetailleerd plan.

Zorgen voor een familielid of partner met 
een ziekte of beperking: daar komt veel bij 
kijken. Daarom organiseren we een aantal 
infomomenten speciaal voor mantelzorgers. 

Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw ziekenfonds 
voor u kan doen, welke premies er bestaan of 
welk type verlof u kunt krijgen als mantelzorger? 
Dan zijn deze infomomenten iets voor u. 
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