01-10-2013

SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG

UITNODIGING

Eindhoven, 26 juni 2013

Geachte relatie,
De invoering van het scheiden van wonen en zorg wordt door de maatschappij gezien als kans én
bedreiging. Om goed voorbereid te zijn op deze maatregel, laten we onszelf graag inspireren door
woningcorporaties en zorginstellingen om te kijken op welke wijze we de krachten kunnen bundelen.

Graag nodigen wij u dan ook uit om samen met interessante vakgenoten deel te nemen aan het
actuele en uitdagende gespreksthema ‘scheiden van wonen en zorg’. Deze informerende en
inspirerende sessie zal plaats vinden bij Stichting Bezinning‐ en Ontmoetingscentrum St. Joseph in
Eindhoven op dinsdag 1 oktober 2013 van 13.30 ‐ 18.00 uur. Aan deelname zijn géén kosten
verbonden.

Het gespreksthema zal worden afgesloten met een borrel, waar u de gelegenheid heeft om met elkaar
na te praten over de ontstane ideeën.

Met hartelijke groet,

K.G.M (Karin) Vissers, Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
R.T.J. (Richard) Swinkels, Van Aarle De Laat

R.S.V.P. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor dit gespreksthema uiterlijk 27 september 2013 op
info@vissersroelands.nl of secretariaat@vanaarledelaat.nl

Informatie
Ontvangst
Wij verwelkomen al onze gasten op 1 oktober 2013 om 13.30 uur bij Stichting
Bezinning‐ en Ontmoetingscentrum St. Joseph in Eindhoven.

Programma
• 13.30 – 14.00 uur: Inloop
• 14.00 – 14.30 uur: Opening, kennismakingsronde, inventarisatie
• 14.30 – 17.00 uur: Praktijksessie
• 17.00 – 18.00 uur: Afsluitende borrel

Locatie
Stichting Bezinning‐ en Ontmoetingscentrum St. Joseph
Geldropseweg 170
5613 LN Eindhoven
T. 040 211 68 88

SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG
een initiatief van:

Routebeschrijving vanuit de richting Maastricht
Neem de A2/E25 richting Eindhoven. Volg op het knooppunt Leenderheide de
richting Eindhoven. Neem na 2,1 km de tweede afslag op de rotonde (op de
Leenderweg). Ga na 1 km rechtsaf de Piuslaan op. Ga na 1,1 km linksaf de
Geldropseweg op. Keer om op de Geldropseweg; u bent gearriveerd bij de locatie.
Routebeschrijving vanuit de richting Utrecht ‐ Den Bosch
Neem de A2/E25 richting Eindhoven. Volg op het knooppunt Ekkersweijer de N2
richting Eindhoven/Tilburg. Neem na 2 km de afslag Postkoetsweg richting
Eindhoven/Tilburg. Volg daarna op het knooppunt Batadorp de N2 richting
Eindhoven/Veldhoven/Waalre. Neem vervolgens afslag 30 richting
Centrum/Strijp. Neem na 3 km de eerste afslag op de rotonde (de Beukenlaan).
Neem op de volgende rotonde de tweede afslag. En ga na 5 km linksaf de
Aalsterweg op. Ga na 1 km rechtsaf de Sint Jorislaan op. Ga na 0.5 km rechtsaf de
Geldropseweg op en u bent na 300 meter gearriveerd. SBO St. Joseph bevindt zich
aan de rechterkant.
Parkeren
U kunt parkeren op de parkeerplaats buiten het terrein van Glorieuxpark,
recht voor de toegangspoort (voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen op het
terrein beschikbaar). Vervolgens loopt u door de poort het terrein op en bij de
eerste afslag naar links treft u het gebouw aan.
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