
 

 
Persbericht 
 

Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand juni 

 

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks in Parkstad en 

Schinnen inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er 

onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen 

even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema 

gekoppeld. Voor deze maand is dit voor alle gemeentes in Parkstad en Schinnen: 

 

Onderwerp naar eigen keuze in te vullen.  

In de maanden voorafgaand aan juni kunt u met uw consulent bespreken wat u 

graag besproken wilt hebben, dan gaan we er samen een gerichte invulling aan 

geven. 

Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot 

mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of 

hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom! 

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis. 

 

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl 

Telefoonnummer: 045-2114000.  

Email: info@mantelzorgparkstad.nl 

 

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in samenwerking met Ruggesteun 

en het Toon Hermans Huis Parkstad bijeenkomsten op de volgende locaties: 

 

 

Beekdaelen  

Datum: 17 juni en verder elke derde maandag van de even maanden 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Locatie: De Koeteleboet, De Gyselaar 55, Amstenrade 

 

 

Beekdaelen:  

Datum: 19 juni en verder elke derde woensdag van de maand 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: Zorgcentrum Op den Toren, Valkenburgerweg 67, Nuth 

 

 

Beekdaelen 

Datum: 6 juni en verder elke eerste donderdag van de maand 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: Welzijnswerk Onderbanken, A ge Water 20a, Schinveld 

 

http://www.mantelzorgparkstad.nl/


 

 

Brunssum: 

Datum: 24 juni en verder elke laatste maandag van de maand 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Locatie: Bedrijfsbureau Cicero Zorggroep (voorheen CD Huis),  

Sint Brigidastraat 3, Brunssum 

 

 

Heerlen: 

Datum: 25 juni en verder elke laatste dinsdag van de maand  

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: Toon Hermans Huis, Wilhelminaplein 24, Heerlen 

 

 

Hoensbroek: 

Datum: 13 juni en verder elke tweede donderdag van de maand 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek 

 

 

Kerkrade:  

Datum: 13 juni en verder elke tweede donderdag van de maand 

Tijd: 14.00-16.00 uur  

Locatie: Verpleeghuis Hambos, Multiruimte 2 (Beg. grond), Kapellaan 2, 

Kerkrade 

 

 

Landgraaf:  

Datum 3 juni en verder elke eerste maandag van de maand  

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie:    Burgerhoes, Pinkpop zaal, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf 
 

 

Simpelveld: 

Datum: 12 juni en verder elke tweede woensdag van de maand 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: Op de Boor, Wilhelminastraat 19, Bocholtz 


