
      

 
 

Dag van de Mantelzorg 
 

UITNODIGING 

 
 
“Verras de mantelzorger”  
Heeft u een naaste die veel voor u doet? Nodig hem/haar uit voor deze dag!  
Door meerdere organisaties zijn er diverse activiteiten georganiseerd die op verschillende dagen en tijden 
plaats vinden. De mantelzorger kan deelnemen aan één van de onderstaande activiteiten: 
 
 

Dinsdag 6 november, Randmeer, Westeinde 14, 19.30 uur 
Gezellige avond met optreden van de ‘Kokkels en Mokkels’ 
“Wij zijn een enthousiast en vrolijk vrouwenkoor uit Harderwijk die zingen over de zee, de handel en 
wandel aan de kade, de liefde en onze mannen op zee. Veel teksten zijn door ons geschreven/herschreven, 
ondeugend en origineel” 

 

Woensdag 7 november, ’t Schild, Guido Gezellelaan 255, inloop vanaf 12.15 uur 
Pannenkoekenmaaltijd voor jong en oud. (Kinderen zijn extra welkom!) 
 
 

Donderdag 8 november, De Aanleg, Albert Verweyplein 30, aanvang 16.00 uur 
U kunt deelnemen aan een van de volgende workshops: 

 

 Zeepketting maken 

 Leren armband maken 

 Bakken 
 
 
 
Aanmeldingen het liefst digitaal via www.zorgdat.nl/mantelzorg  
Of gebruik het aanmeldingsformulier en stuur dit naar het Servicepunt Mantelzorg 
 
 
 
 

                               
 
 

http://www.zorgdat.nl/mantelzorg


DAG VAN DE MANTELZORG 
Wilt u deelnemen aan een van de activiteiten meldt u dan aan vóór 1 november 
(voor workshops moet op de dag zelf gekeken worden waar plek is) 
 
U kunt zich voor één activiteit aanmelden. Het liefst digitaal: www.zorgdat.nl  
Lukt dit niet dan kunt u dit formulier sturen naar  
Servicepunt Mantelzorg, Albert Verweyplein 30, 3842 HH Harderwijk 
 
Dhr/mw …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon……………………………………l………………………………………………………………………………. 
 
Neemt graag deel aan de volgende activiteit:  

□ Gezellige avond met de “Kokkels en mokkels” 
Dinsdag 6 november; aanvang 19.30 uur   
Randmeer, Westeinde 14 
 
Ik kom met ….. personen 
Dieetwensen of allergieën?  
..................................................................................................................... 
 

□ Lunchen met pannenkoeken 
Woensdag 7 november; aanvang 12.30 uur (inloop 12.15 uur) 
’t Schild, Guido Gezellelaan 255 

 
Ik kom met ….. personen 
Dieetwensen of allergieën? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

□ Workshops in de Aanleg 
Donderdag 8 november; aanvang  16.00 uur 
WOC De Aanleg, Albert Verweyplein 30 

 
Ik kom met ….. personen 

http://www.zorgdat.nl/

