10 november 2021,

de landelijke Dag van de Mantelzorg
Woont u in Gooise Meren en zorgt u intensief voor een naaste? De gemeente
Gooise Meren nodigt u van harte uit om de Dag van de Mantelzorg samen te
vieren!
HIGH TEA
Woensdagmiddag 10 november vindt op diverse locaties een High Tea plaats.
Eindelijk weer anderen ontmoeten en genieten van een heerlijke High Tea, mede
gemaakt door inwoners van Gooise Meren, in feestelijke setting met live muziek.
VOORSTELLING
’s Avonds bent u van harte welkom in de Witte Kerk in Naarden, voor een speciaal
optreden van de Pauwergirls: drie vrouwen en een radio. Een vrolijke muzikale
voorstelling voor mantelzorgers met een knipoog en een snufje theater, lekker een
avondje uit! U mag iemand meenemen als u wilt.
Voor meer informatie en aanmelden, zie de achterzijde van deze uitnodiging. Geeft u
zich snel op want vol = vol! Alle (aangemelde) mantelzorgers zijn welkom, we zorgen
voor voldoende afstand en houden ons aan de geldende maatregelen.
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U kunt zich opgeven voor de High Tea en/of de voorstelling via email:
aborghardt@versawelzijn.nl
Heeft u geen email? Dan kunt u uw gegevens invullen op de onderzijde
van de kaart en in een gefrankeerde envelop retour sturen naar
Versa Welzijn, Postbus 1463, 1200 BL Hilversum.
U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Voor vragen kunt u bellen met 06-82347609 (spreekt u in, u wordt teruggebeld).
High Tea Muiden/Muiderberg:
13.30 – 15.00 uur Kazerne Raadzaal
Kazernestraat 10 te Muiden
High Tea Bussum:
15.00 – 16.30 uur Verlosserkerk
H.A. Lorentzweg 59 te Bussum
High Tea Naarden:
15.00 – 16.30 uur De Plataan
Kolonel Verveerstraat te Naarden
Voorstelling Pauwergirls: 20.00 – 21.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur,
gelegenheid voor een drankje na afloop. Locatie: De Witte Kerk, Koningin
Wilhelminalaan 15 te Naarden

Ik geef me op voor de Dag van de mantelzorg 10 november Gooise Meren:
Naam:

Zorgt voor:

Adres:

Telefoonnummer:

Geeft zich op voor (graag omcirkelen):
High Tea Muiden / Bussum / Naarden
Voorstelling Pauwergirls (1 persoon / 2 personen)
Ik heb vervoer nodig: ja / nee

