Ommen, september 2017
Beste mantelzorger,
De Mantelzorg Advies Raad (MAR) en de gemeente Ommen nodigen u/jou als
mantelzorger, met een introducé, van harte uit voor een feestelijke avond. Wij zouden het
heel fijn vinden als ook de jonge mantelzorgers aanwezig zijn. Dus kom met je vriend of
vriendin naar deze avond! Wij organiseren dit als blijk van waardering.
Onderstaand tref je nadere informatie aan over deze avond.
Datum:

maandagavond 13 november 2017

Locatie:

Theater Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5
Ommen

Tijd:

ontvangst vanaf 19.15 uur in de foyer

Programma:
Om 19.45 uur welkom en opening door respectievelijk de voorzitter van de MAR Ommen en
wethouder dhr. J.P (Ko) Scheele.
Aansluitend:
Deze avond kunt u genieten van de cabaretvoorstelling “Het Draait Om Mensen
Nietwaar”.
Dat is tevens de naam van de cabaretgroep die programma’s maakt met liedjes, gedichten
en sketches over de gezondheidszorg.
De programma’s worden geschreven door Marien van den Berg.
De voorstelling op deze avond neemt u met een lach en traan mee in de wereld van de zorg.
Soms hilarisch, maar ook gevoelig en confronterend.
“Het draait om mensen nietwaar” is niet voor niets als titel gekozen.
In het woud van regelgeving, protocollen, concurrentie en marktwerking is de boodschap
nog steeds dat het draait om mensen.
Z.O.Z.
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Cabaret over de zorg door Marien v.d. Berg met zijn band: “Het draait om mensen
nietwaar”.
Gedurende de voorstelling wordt er een pauze ingelast van ongeveer 20 minuten en
krijg je in de foyer een kopje koffie/thee aangeboden.
Einde voorstelling: om ongeveer 22.00 uur.
Na afloop in de foyer wordt een drankje en hapje aangeboden en kun je nog even gezellig
napraten.
Jullie zijn van harte welkom!
Opgeven kan bij één van de volgende MAR leden:
Jolanda van Beesten (0529) 455321 jolandavb1968@hotmail.nl
Ellie Cornelissen (0529) 466084 ellieommen@hotmail.com
Netty Bouwhuis (0529) 456944 bouwhuisommen@gmail.com

Let wel: opgeven kan tot uiterlijk 6 november 2017.
Wij hopen u te ontmoeten op maandagavond 13 november 2017.

Met vriendelijke groet,
namens de MAR en de gemeente Ommen,

Klaas L. Schaap, voorzitter MAR.
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