
Meld u
nu aan!



Maatschappelijk Welzijn Coevorden
T.a.v. Steunpunt Mantelzorg
Antwoordnummer 316
7740 WB  Coevorden

Een postzegel
is niet nodig



Beste Mantelzorger,

Ieder jaar is er op 10 november de Dag van de Mantelzorg. De dag om u als mantelzorger te waarde-
ren en u in het zonnetje te zetten. Verschillende organisaties in Coevorden hebben de handen ineen 
geslagen om een mooi programma te organiseren. De gemeente Coevorden, Theater Hofpoort, het 
Alzheimercafé Coevorden en het Steunpunt Mantelzorg van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Omdat wij graag alle mantelzorgers in het zonnetje willen zetten kunt u zich dit jaar opgeven voor 
een dagdeel (ochtend of middag) of de hele dag incl lunch. Het programma dit jaar zal bestaan uit
Programma dag van de Mantelzorg 2022:

10:00 uur   Aanvang met koffie/thee & gebak
  Theater Hofpoort @de Fabriek, Sint Jansstraat 4, 7741 HB Coevorden 

10:30 uur   Opening

11:00 uur   Spreker: Kees van Loenen, ‘de mantel der liefde’

12:30 uur   Lunch bij Aleida Kramer, Meindert van der Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden

14.00 uur  Gezellige middag met Franky Stardust 
  Theater Hofpoort @ de Fabriek

De dag van de mantelzorger is specifiek bedoeld voor mantelzorgers. U kunt zich door de kaart in te 
vullen en op te sturen aanmelden. 1 persoon per kaart.

Opgave vóór 3 november 2022.

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact op met Steunpunt mantelzorg via: 085-2735256.

We hopen u op donderdag 10 november te mogen begroeten.

Hartelijke groet,

Lieneke van Wijk en Stefan Snoeijer
Maatschappelijk Welzijn Coevorden – Steunpunt Mantelzorg

Opgavekaart Dag van de Mantelzorg 10 november 2022
Ja, ik kom graag en mij voorkeur is:

0 Ochtendprogramma 10.00-1230 uur

0 Middagprogramma 14.00-16.00 uur

0 Hele dag 10.00-16.00 uur, incl lunch bij Aleida Kramer

Graag uw voorkeur aankruizen. Opgave van voorkeur geeft geen garantie, vol = vol

Naam: 

Adres:

Postcode:

Woonplaats

Telefoonnummer:

U kunt deze kaart op de bestaande vouwlijn afknippen en zonder postzegel verzenden.
Deze kaart is op de achterkant al verzendklaar gemaakt.




