
 
 
Mantelzorgdag 15 november  
 
 
 

Binnenkort is weer de dag rondom Mantelzorg in de gemeente Horst aan de Maas. 
In Meterik organiseren wij deze dag op maandagmiddag 15 november 2021 in het MFC. 
 
Hoe ziet deze middag eruit: 
Om 12.15 uur starten we met een diner dat verzorgd wordt door ‘Paulus kookt’ en daarna kunt u 
genieten van een muzikaal optreden van de Golden Liesjes uit America. 
De middag zal tot ongeveer 15.00 uur duren. 
Wij als Dorpsverbinders nodigen u hier graag voor uit; wij zouden het heel gezellig vinden om u op 
deze middag te ontmoeten. (deze activiteit is gratis) 
 
Voor wie is deze middag bedoeld: 
Bent u mantelzorger / vrijwilliger of behoeft u zelf zorg of maakt u al gebruik van ons eetpunt, dan 
nodigen wij u uit voor deze middag en heten wij u van harte welkom! Neem gerust iemand mee als u 
dit fijn vindt! 
Men dient zich hier wel voor op te geven voor 5 november bij de Dorpsverbinders 
tel: 06-38230 621 of via de mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
 
Zijn er mensen die verhinderd zijn of graag op een ander tijdstip deel willen nemen aan een 
mantelzorgactiviteit Horst aan de Maas, dat kan: 
 
• 10 en 17 november van 13.00 – 15.00 uur kun je je laten verwennen door leerlingen van het 
Dendron college met een heerlijke high tea en daarna kun je deelnemen aan activiteiten. Dit vindt 
plaats op het Dendron college, Gebroeders van Doornelaan 124 te Horst. 
Per bijeenkomst is plaats voor 25 personen. 
 
• Theatergroep Kleinkunst speelt op 18 nov. de voorstelling “Hoop”. 
Deze vindt plaats op het Yuverta college (voorheen Citaverde), Spoorweg 8 in Hegelsom. 
De voorstelling begint om 19.30 uur, na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. 
 
Als u aan één van deze andere activiteiten deel wilt nemen kunt u zich opgeven via de site van 
Synthese, onder het kopje ‘nieuws’ vindt u het opgaveformulier. 
 

Tot 15 november! 
 
Ria Bouten - Carli Peeters - Hennie Jacobs 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com

