
 

 
 

 
Betreft: uitnodiging Dag van de Mantelzorg 2021 

 
Beste jonge mantelzorger, 
 
Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en 
verdient waardering. Daarom zetten we de schijnwerpers aan en zetten we 
júllie eens in het zonnetje. We nodigen jullie daarom graag uit voor één van 
onderstaande activiteiten.  
 
Je kunt kiezen uit een workshop graffiti, mocktails maken óf trampoline 
springen. Geef voor uiterlijk 30 oktober door aan welke activiteit jij mee wilt 
doen. Als vervoer een probleem is, laat het dan even weten. Dan kijken we 
samen naar een oplossing. 
We kijken ernaar uit om je weer te zien! 
 
1.Workshop Graffiti  
Voor: jonge mantelzorgers in Purmerend, Beemster, Waterland en 
Wormerland. 
Leeftijd: 13 tot 24 jaar        
Zondag 14 november 11-13.30 uur 
Waar: Skatepark Zaandam/A8, Coentunnelweg, 1541 HL Koog a/d 
Zaan (naast de Gamma, Koog aan de Zaan) 
 
Graffiti is hot. Niet alleen kom je het overal op straat tegen. De 
invloeden van graffiti zijn ook terug te zien in reclame, design en andere 
kunstvormen. Na afloop van deze workshop mag ook jij jezelf een 
graffitikunstenaar noemen  
Onder begeleiding van een professionele graffiti artiest worden de 
technieken uitgelegd. Daarna kun je goed voorbereid aan de slag om 
samen met je groepje een graffitikunstwerk te maken.  
 
Tip: draag oude kleding en schoenen, de verf is niet uitwasbaar.  De 
graffitiplek is buiten, maar we staan wel droog.   
 
 
2. Mocktails maken  
Voor: jonge mantelzorgers in Purmerend, Beemster, 
Waterland en Wormerland 
Leeftijd: 13 tot 24 jaar       
Datum: 10 november van 19:00 tot 21:00 
Waar: Kometenstraat 6B 1443 BA Purmerend 
  
Een beetje schudden, een beetje shaken en voor je weet komt er een 
lekkere mocktail uit! Onder begeleiding van twee studenten van de hogere 
hotelschool gaan we samen alcoholvrije cocktails maken. 
 
 
 



 
 

  

3. Street jump / Trampoline springen  
Voor: jonge mantelzorgers in Wormerland 
Leeftijd:  tot 15 jaar 
Woensdag 3 november 16.00- 17.30 uur 
Waar: Street Jump Wormerveer, Industrieweg 45, 
Wormerveer  
 
 
 
4. Street jump / Trampoline springen  
Voor: jonge mantelzorgers in Purmerend/Beemster 
Leeftijd:  tot 13 jaar 
Woensdag 10 november  
Waar: Street Jump Wormerveer, Industrieweg 45, 
Wormerveer  
 
 
Lekker gezellig samen trampolinespringen. Jumpen van de ene naar de 
andere trampoline of over grote obstakels heen springen.  
 
Maak je keuze en meld je aan: 
 
Voor Wormerland:  via Whatsapp: 06- 829 22 865, e-mail: 
astrid@welzijnwonenplus.nl of telefoon: 075- 641 96 68. Of loop even 
binnen in de Omslag aan de Faunastraat 68 in Wormer. Graag aanmelden 
vóór uiterlijk 30 oktober! 
 
Voor Purmerend/Beemster: via Whatsapp: 06-389 319 80, email: 
floor@welzijnwonenplus.nl of telefoon 0299 426 364. Graag aanmelden 
vóór uiterlijk 1 november! 
 
Voor Waterland: via telefoonnummer 0299 650 480 of via 
tine@welzijnwonenplus.nl  
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