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Voorwoord

Samen staan voor mantelzorg
U staat uw naaste bij met ondersteuning en zorg. 
U doet het graag, ook al is het intensief. Gelukkig 
wordt mantelzorg steeds meer gezien, bijvoor-
beeld door werkgevers en scholen. Daarmee 
neemt begrip en waardering toe. Maar alles heeft 
zijn grens. 

Vragen
Veel mantelzorgers vinden het moeilijk zelf om 
hulp te vragen. Vraagt u wel eens een vriend of 
familielid iets te doen voor u? U hoeft immers niet 
alles alleen te doen? Daarom vraag ik u eens na 
te gaan ‘wie kan u een beetje ontlasten?’ Het is 
immers belangrijk dat u zelf gezond blijft.

Gezond blijven
Omdat u gewend bent uzelf nogal eens ‘weg te 
cijferen’, is de kans klein dat ik u nu al aan het 
denken heb gezet. Voor u is het immers vanzelf-
sprekend om voor een chronisch zieke partner, 
gehandicapt kind of een familielid te zorgen? 
Misschien helpt het als ik het over een andere 
boeg gooi: wie zorgt er voor uw dierbare als u uit-
valt? Door zelf ‘af en toe een stapje op zij te doen’ 
blijft u gezond en dat is voor u en uw naasten van 
groot belang! 
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Foto’s
De foto’s van de Week van de Mantelzorg zijn  gemaakt door Jan Anninga in opdracht van de gemeente  Emmen.

Inleiding

Voor u ligt weer een nieuwe Mantelzorg Actueel. 
In tegenstelling tot vorig jaar is dit niet alleen een 
terugblik op de Week van de Mantelzorg 2016 
met korte verhaaltjes en leuke foto’s, maar ook 
een informatieblad met nieuws van alle Contact-
punten in de gemeente Emmen. U vindt in dit 
blad per Contactpunt het programma van acti-
viteiten en alle gegevens die van belang zijn. Wij 
zijn erg blij dat er nu een dekkend netwerk van 
contactpunten is in de gemeente Emmen.

Verder vindt u in dit blad informatie van de ge-
meente Emmen over het mantelzorgcompliment 
en van Welzijngroep Sedna.

Oproep
De redactie van dit blad is op zoek naar man-
telzorgers die kunnen en willen meedenken in 

het verder ontwikkelen van dit blad. Ervarings-
verhalen, tips voor het oplossen van kortlopen-
de  vervanging, recepten die weinig tijd vragen, 
puzzels, e.d.
U kunt zich aanmelden bij één van de contact-
punten.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Vervangende zorg
Wist u dat u bij de gemeente ook vervangende 
mantelzorg kunt aanvragen? Hiermee is het 
mogelijk er even ‘tussenuit’ te gaan of even tot 
rust te komen. Wellicht komt u ook in aanmerking 
voor het mantelzorgcompliment. Vraag ernaar bij 
de Contactpunten Mantelzorg of bij het Zorgloket 
van de gemeente.

Jan Bos
Wethouder Zorg, Welzijn en Volksgezondheid
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Mantelzorg - informatie van 
de  gemeente Emmen

Heeft u in 2016 het mantelzorgcompliment 
gekregen en bent u nog steeds mantelzorger? 
Dan moet u in 2017 opnieuw voorgedragen 
worden.

Wat is een mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is een blijk van 
waardering in de vorm van geld. Het bedrag 
voor 2017 is vastgesteld op 200 euro.

We kennen allemaal wel iemand die een 
familielid of partner helpt. Dit gebeurt uit 
liefde en is meestal onbetaald en langdurig. 
Als gemeente willen we laten zien dat we dat 
belangrijk vinden en dat we dat waarderen 
en stimuleren.

Aan inwonende kinderen onder de 18 jaar 
wordt geen extra bedrag meer uitbetaald. 
Later in het jaar volgt meer informatie over 
de manier waarop wij jonge mantelzorgers 
zullen waarderen. 

Hoe werkt het? 
Een mantelzorger kan alleen in aanmerking 
komen voor het compliment als iemand 
 anders hem of haar voordraagt. Professio-
nals of  vrijwilligers uit het zorgnetwerk van 
de  zorgvrager  kunnen een mantelzorger 
voordragen. Bijvoorbeeld iemand van het 
contactpunt mantelzorg, Welzijngroep 
 Sedna, een medewerker van De Toegang, 
een  thuiszorgmedewerker, de huis houdelijke 
hulp of een fysiotherapeut. De  zorg vrager 
kan zijn of haar mantelzorger dus niet 
 voordragen.

Meer informatie is te vinden op de website 
van de gemeente Emmen: 
www.gemeente.emmen.nl/ondersteuning- 
inkomen-en-werk/zorg-en-ondersteuning/
mantelzorg

een vervolg of éénmeting. Zodat zichtbaar wordt 
dat ondernemers daadwerkelijk met het thema 
bezig zijn.

In for Care
Daarnaast was de VPB afgevaardigd in de eerste 
week van februari naar Grimstad Noorwegen. 
Nu zie ik u denken: “Leuk, maar wat heeft dat 
met Mantelzorg te maken?” Meer dan u in  eerste 
instantie zult denken. In een groot aantal landen
rond de Noordzee, denk aan Noorwegen,  Zweden,   
Denemarken, Schotland, België en  Nederland, 
loopt men tegen dezelfde problematiek aan, 
 vergrijzing en krimp. 

Ouder wordende inwoners die steeds langer zelf-
standig willen blijven wonen in een regio waar de 
afstanden soms best groot zijn. Hoe doe je dat en 
welke consequenties heeft dit voor ondernemers 
en voor mantelzorgers? In de Scandinavische 
 landen bouwt men hard aan vrijwilligersnetwerken 
die kunnen helpen, maar kijkt men ook naar digi-
tale oplossingen. Vanuit de VPB gaan we inzetten 
op een helpdesk voor ondernemers, waar lopen 
de werkgevers tegenaan als ze een mantelzorger 
in dienst hebben en ze willen deze ondersteunen? 
Waar kunnen ze terecht? Daarnaast gaan we 
kijken of we de werkende mantelzorger kunnen 
M-Poweren. Dit is een digitale vragenlijst die je 
als mantelzorger anoniem kan invullen en waar 
je aan het eind kan zien of je als mantelzorger 
behoefte hebt aan ondersteuning. En op welk 
gebied, is dat in je werk of privé? 
Zie ook www.mantelzorgpower.nl 

 

Deelnemende regio’s project In for Care tijdens 
de Kick off 

Vereniging Parkmanagement 
 Bedrijventerreinen Emmen

Werk en Mantelzorg in 2017
Via Dick Wierenga kreeg ik de 
vraag of we vanuit de VPB, 
Vereniging Parkmanagement 
Bedrijventerreinen Emmen, een 
bijdrage aan Mantelzorg Actueel wilden leveren. 
Natuurlijk willen we dat, want we hebben best 
veel te vertellen.
Het afgelopen jaar hebben we het project Duur-
zame Inzetbaarheid Personeel uitgerold, zie ook 
Mantelzorg Actueel van lente 2016. In dit project 
werd gekeken naar de algehele inzet van het 
personeel en hoe een ondernemer er voor kan 
zorgen dat een medewerker niet uitvalt. Eén van 
de onderdelen in het onderzoek was mantelzorg, 
hoe ga je hiermee om als werkgever en als werk-
nemer. Na het onderzoek werd er per bedrijf een 
plan van aanpak gemaakt en dit werd binnen de 
deelnemende bedrijven geïmplementeerd. De 22 
MKB bedrijven die hebben meegedaan waren al-
len enthousiast over het project. Voor ons  reden 
om te kijken of we weer een dergelijk project 
konden oppakken.

uitreiking certificaten deelnemende bedrijven 

Duurzame Inzetbaarheid
En dat is gelukt, we gaan samen met de gemeente  
Emmen, provincie Drenthe, werkgevers- en werk-
nemersorganisaties het project “Duurzame Inzet-
baarheid; zo doen we dat in Drenthe!” uitrollen. 
De VPB is de trekker in het project en we hebben 
het voor elkaar om 180 bedrijven te informeren 
over mantelzorg en bij 45 bedrijven een dieper 
onderzoek uit te voeren. Hierbij gaat het dan om 
een zogeheten nulmeting, plan van aanpak en 

Campagne Buzz Tour
Tot slot komt op 11 mei ’s middags de BUZZ Tour 
naar Emmen!

Dit is een informatiebus over werk en mantelzorg, 
we zijn aan het kijken wat voor programma we 
hier om heen gaan maken. Stichting Werk&Man-
telzorg start de promotiecampagne ‘Buzz Tour’.

Deze campagne is onderdeel van het project 
‘Next Step’, waar de ministeries van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van 
 Onderwijs,  Cultuur en Wetenschap (OCW) en 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
de handen hebben ineengeslagen. 

We willen graag dat iedereen in het land over 
het combineren van werk met mantelzorg gaat 
praten. En dat een goede afstemming tussen 
werkgever en werknemer de normaalste zaak 
van de wereld wordt, want dat is mantelzorg 
ondertussen wel. 

Hoe willen we dit gaan bereiken? We gaan zoveel 
mogelijk ‘buzz’ creëren rondom het thema werk 
en mantelzorg. We gaan op bezoek bij werkgevers
en nodigen medewerkers, collega-werkgevers, 
samenwerkingspartners, de gemeente, onze 
 ambassadeurs, kortom: iedereen die Werk&-
Mantelzorg een warm hart toedraagt, uit om met 
elkaar in gesprek te gaan. En hoe kunnen we dat 
beter doen, dan letterlijk met de ‘Werk&Mantel-
zorg Buzz’ heel Nederland door te toeren! 

Wilt u meer weten wat we als VPB doen met 
 betrekking tot het thema mantelzorg? 
Volg ons op social media, Twitter, Facebook en 
LinkedIn of bezoek onze website: 
www.vpb-emmen.nl.

Met hartelijke groet,

Liesbeth Horstmann
Projectmanager VPB Emmen
Tel.: (0591) 653 454 
E-mail: l.horstmann@vpb-emmen.nl 
web: www.vpb-emmen.nl 
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Verslag Week van de Mantelzorg 
2016

Opening van de Week van de Mantelzorg
Op maandag 7 november 2016 vond in Hotel 
 Emmen te Nieuw Amsterdam de opening plaats 
van de Week van de Mantelzorg.
De gasten werden op een hilarische wijze 
 ontvangen door Gerald Janse van Advents. 
Samen met zijn partners verzorgde hij een deel 
van het programma, nadat wethouder Bos de 
officiële opening had verricht.
Muzikale omlijsting werd verzorgd door het koor 
“Fafaron” uit Klazienaveen met een zeer gevari-
eerd programma. Aansluitend werd genoten van 
de uitgebreide lunch.

Theatervoorstellingen

In het algemene programma deze keer 2 
keuzes om een theatervoorstelling te bezoe-
ken in het nieuwe Atlas Theater:

Mini en Maxi
Op woensdag 9 november Mini en Maxi met 
hun voorstelling: “NU”.
Ongeveer 100 mantelzorgers hadden zich 
voor deze voorstelling opgegeven en de 
reacties aan het eind van de avond waren 
erg lovend. Er waren gereserveerde plaatsen 
en na afloop kreeg iedereen nog een con-
sumptie.

Voor een deel was het een weerzien van 
sketches van weleer, daarnaast nieuwe 
hilarische sketches, grappige muziekstukken 
en dialogen. Iedereen heeft er volop van 
genoten, een mooie ontspannende avond.

‘t Oal’ Volk 
Op vrijdag 11 november een blijspel van 
‘t Oal’ Volk: “Druppie rood in ’n emmer wit”.
Ongeveer 60 mantelzorgers waren reeds op 
tijd in het Atlas Theater om maar zeker te 
zijn van een mooie plaats. Gelukkig hadden 
we gereserveerde plaatsen op de voorste 
rijen, zodat  niemand iets hoefde te missen.

Nadat de dansgroep zich had gepresenteerd 
en het Drents volkslied was gezongen begon 
de voorstelling: een hilarisch stuk in drie be-
drijven met veel hachelijke situaties. Er werd 
veel gelachen.

In de pauze deed iedereen zich tegoed aan 
de consumpties en konden er loten worden 
gekocht waaraan mooie prijzen verbonden 
waren. Al met al een mooie, ontspannen 
avond waarin veel werd gelachen.

Themamiddag
Samenvatting discussiemiddag: Mantelzorg doe 
je samen.
Gespreksvraag: Wat heeft Emmen nodig om tot 
goede Respijtzorg te komen.

Ongeveer 80 mantelzorgers hebben zich met 
deze vraag beziggehouden na informatie vanuit 
de Gemeente en door Sedna. Door deze actuele 
informatie is de discussie in de groepen heel 
 divers verlopen. Men kon stoom afblazen en 
ongenoegen uiten over wat leeft onder verschil-
lende Mantelzorgers. De vraag naar respijtzorg is 
er niet speciaal uitgekomen.

Samengevat zijn er enkele lijnen aan te geven:

1 Weinig kennis van wat er is aan respijtzorg.
2 Mantelzorgers wegwijs maken in de mogelijk-

heden die er zijn voor ondersteuning.
3 Begrip kweken bij professionals voor Mantel-

zorgers.
4 Aandacht voor Mantelzorg en intimiteit.
 Deze onderwerpen kunnen uitgangspunten 

zijn voor de bijeenkomsten voor het volgend 
seizoen.

Contactpunt Mantelzorg Emmen.
Nely Molengraaf

Algemeen

Avondje voetbal
Op vrijdag 18 november was het avondje voetbal.
We werden hartelijk ontvangen met koffie en 
muffins. Iedereen mocht meedoen met de poule 
en de winnaar kreeg een bal met daarop alle 
handtekeningen van de spelers. Na een rond-
leiding door het stadion hebben we genoten 
van de wedstrijd. Ondanks het feit dat er niet 
werd gewonnen door Emmen was het toch een 
 gezellige avond.
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Reactie van één van de deelnemers:

Ik wil de organisatie en Wildlands heel erg 
 bedanken!
Het was geweldig !
Organisatorisch, eten, drinken en de rondleiding 
dik voorelkaar!

Ellis Prins
Cliëntbegeleider WMO
Dokter Schoonmaakorganisatie 
 

 

 

Voor de jonge mantelzorger 
(6 t/m 12 jaar): Circus Carantelli

De activiteit voor de jonge mantelzorgers 13- is 
goed verlopen. Er waren tien kinderen aangemeld.
Eén kind werd bij aanvang bang en is weer terug 
gegaan. De vrijwilligers van het kindercircus 
waren erg betrokken en konden ook goed de 
 mogelijkheden van de deelnemers inschatten. 

Het programma dat werd aangeboden was 
 boeiend en interessant voor de kinderen, die 
dan ook met grote motivatie meededen. Een 
zeer geslaagde activiteit.

Voor de werkende mantelzorger: 
 nachtsafari Wildlands 

Op zaterdag 12 november was er speciaal voor 
de werkende mantelzorger een nachtsafari in 
Wildlands. De deelnemers werden eerst naar 
 J ungola begeleid voor een heerlijk warm buffet.
Daarna werden er groepen gevormd en onder 
leiding van de dierenverzorgers werd een bezoek 
gebracht aan verschillende nachtverblijven en 
de eetkeuken. De “nacht”wandeling in Wildlands 
was een prachtige ervaring en met veel nieuwe 
informatie en indrukken gingen de deelnemers 
aan het eind van de avond huiswaarts.

Voorbeeld van een uitnodiging voor de 
 nachtsafari in Wildlands voor de werkende 
 mantelzorger:

Beste mantelzorger,
 
U heeft zich opgegeven voor de nachtsafari in 
Wildlands op zaterdag 12 november.
 
U wordt om 17.00 uur verwacht bij de groeps-
kassa, daar zal dan een sta-tafel staan met 
 iemand van de organisatie die u zal ontvangen. 
Om 17.30 uur krijgt u eerst een buffet, waarna u 
dan in meerdere groepen van 19.30 tot 21.00 uur 
op nachtsafari gaat met de dierenverzorgers.
 
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan 
horen wij dit graag z.s.m. van u.
 
Wij wensen u een fijne avond toe.

Met vriendelijke groet,
 
Namens de organisatie van de week van de 
 mantelzorg,
 
Petra Jalving
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Verslag activiteiten 
Week van de Mantelzorg

Verwendag Mantelzorg in de Collink in 
 Barger-Compascuum op 8 november 2016
De opening is om 9.15 uur, de deelnemers 
 hebben dan allen al een kaartje ontvangen 
waarop vermeld staat waaraan, en om welke tijd 
ze aan hun workshop kunnen deelnemen. Zoals 
gewoonlijk hebben ze de keus uit bloemschikken, 
kapper, masseur, pedicure, manicure en schoon-
heidsspecialist. En natuurlijk is er de bekende 
praathoek waar ze hun verhaal kunnen delen 
of voor gewoon een gezellig praatje. Het begin 
is altijd een beetje rommelig, maar als iedereen 
zijn plekje gevonden heeft, gaat het er gezellig 
aan toe en zien wij hele blije en tevreden mantel-
zorgers.

Als verrassing hadden wij de ballonnen kunste-
naar Patrick van de Ven ingehuurd. Dit was een 
geweldig succes. Zoals je op de foto kunt zien, 
maakte hij geweldige creaties van zijn ballonnen.

Tot slot eindigden wij met een heerlijke uitgebrei-
de lunch die verzorgd werd door de beheerders 
Leonie en Harry Bijl. Na alle mensen bedankt te 
hebben voor hun bijdrage aan deze geweldige 
dag ging iedereen tevreden huiswaarts. Wie weet 
tot volgend jaar.

Op donderdag 18 mei a.s. organiseeert de werk-
groep JMZ een spannende avond op het kartcen-
trum aan de Pottendijk. Nadere informatie volgt 
via de websites van de CPM’s en de flyer die op 
alle VO-scholen zal worden uitgereikt. 

        CPM Bargercompascuum

De data voor 2017 van de bijeenkomsten voor 
mantelzorgers in Bargercompascuum, Klaziena-
veen en Zwartemeer zijn voor:

Zwartemeer: 19.00 uur, 
zaaltje Katholieke kerk, De Hoven 8

6 maart: Rumena
3 april: Crea Pasen
1 mei: DJ

Barger-Compascuum: 9.30 uur, 
De Collink, Postweg 125

7 maart: Rumena
4 april: Crea Pasen
9 mei: DJ

Klazienaveen: 9.30 uur, 
zaal Katholieke kerk, Stellingstraat ZZ 4

14 maart: Rumena
11 april: Crea Pasen
16 mei: DJ

De gezamenlijke afsluiting is op 20 juni, nadere 
informatie volgt t.z.t.

Voor de jonge mantelzorger 
(13+): bowlen en barbecueën

Donderdag 10 november.

Rond de klok van vijf komen we binnen druppelen  
bij het bowling centrum in Emmen. We worden 
hartelijk ontvangen door onze gastheer en weg-
wijs gemaakt in de voor sommigen van ons meer, 
voor sommigen minder bekende wereld van het 
bowlen. Groepjes worden gevormd, consumptie-
bonnen uitgedeeld en de banen geopend. Al snel 
wordt er fanatiek gespeeld en proberen we de 
score van onszelf, maar nog meer die van anderen,
te verbeteren. Het is een gezellig samenzijn, 
waarin ook tijd is om elkaar te ontmoeten. Na 
twee uren te hebben gebowld, staat een heerlijke 
barbecue voor ons klaar. Enkele van de deelne-
mers kunnen maar moeilijk de baan verlaten, zo 
enthousiast zijn ze aan het bowlen. Na volop te 
hebben genoten van alles wat de barbecue ons 
te bieden had en goede onderlinge contacten zijn 
we zo rond half negen voldaan naar huis gegaan.
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        CPM Emmen-Oost
 

Contact:

Aanmelding voor activiteiten kan door een mail te 
sturen naar mantelzorgemmenoost@gmail.com 
of te bellen naar (06) 424 903 88. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Programma Emmen-Oost:

6 april: Bloemschikken paasactiviteit
4 mei: Spelmiddag
1 juni: Uitstapje De Snikke
7 september: Opening nieuw seizoen koken
5 oktober: Pompoen snijden
2 november: Week van de mantelzorg 
7 december: Kerstdiner

Verslag activiteiten 
Week van de  Mantelzorg 

Film: Water Land Drenthe 
in de Week van de Mantelzorg

Met deze uitdagende titel werden we uitgenodigd 
de film van Henk Bos en Janette Veenhoven te 
bekijken.
Na een heerlijke lunch in de Meerstede konden 
we genieten van deze prachtige film. Op indruk-
wekkende wijze werd weergegeven wat zich in, 
rondom, maar ook onder water afspeelt in de 
Drentse beken en moerassen. Voor iedereen een 
grote verassing dat Drenthe ook nog zo’n onder-
waterleven heeft in allerlei beekjes en moerassen.
Een heerlijk ontspannen middag in de week van 
de Mantelzorg.

        CPM Emmen-Noord

Programma Emmen-Noord:

15 maart: Meerstede - Nijkampenweg
 creatieve middag met Tiny Mink

12 april: De Esch - Hondsrugweg  
  themamiddag

17 mei: 13.00 uur vertrek Meerstede   
 rondrit door de Veenkoloniën, 
 kosten €5,00

20 september: Meerstede - Nijkampenweg  
  creatieve middag

18 oktober: Meerstede - Nijkampenweg   
 creatieve middag

8 november: week v/d mantelzorg   
 verrassing

20 december: Meerstede - Nijkampenweg  
 kerstprogramma

Alle reguliere middagen worden gehouden 
van 14.00 - 16.00 uur.

Werkgroepleden:

Mw.Titia Luitjens bestuurslid CPM 
 zorg Emmen
 tel.: 06-40405259
Mw. Sellers werkgroeplid
Mw. Heintje Wolbers werkgroeplid
Mw. Gea Hulsman werkgroeplid
Mw. Joke Frieling contactpersoon 
 Bargermeer
Mw. Catrien Haan contactpersoon 
 Emmen-Centrum
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        CPM Emmen-Zuid

Contact:

S. Omvlee
Tel: 0591-673340
E-mail: emmenzuid@mantelzorgemmen.nl

Programma 2017:

20 april: Paasbingo
25 mei: Actieve info middag
29 juni: Mandala’s kleuren
28 september: Uitstapje Extern…..
26 oktober: Halloween
9 november: Week v/d mantelzorg
7 december: Kerst workshop

        CPM De Monden

Contact:

Vrouwke Mantelzorg 
contactpuntmantelzorgdemonden@gmail.com
Marjan Jongeneel.

Dit is het programma zoals we nu gepland 
 hebben voor de rest van het jaar:

15 Maart - van 13.30 uur tot 15.30 uur:  
Kunstschilderworkshop

22 maart - ’s avonds (verzet van feb. naar maart): 
Ladies night in de bioscoop - Utopolis 

12 April - van 13.30 uur tot 15.30 uur:   
Voorjaarsstukje maken voor Pasen

10 Mei - van 13.30 uur tot 16.30 uur:   
Verwenmiddag met schoonheidsspecialiste
(dit kan uitlopen)    
 

Verslag activiteiten 
Week van de Mantelzorg

Hierbij een stukje over de Mantelzorgdag van 
11 november 2016.

Vrijdag 11 november 2016 zijn de mantelzorgers 
van Emmen Zuid naar Wildlands Emmen geweest. 
Het was erg koud, maar gelukkig was het droog.

Met ongeveer 30 dames en heren zijn we eerst 
iets gaan drinken en ondertussen heette de 
organisatie iedereen welkom. Daarna konden 
de deelnemers naar eigen behoefte en interesse 
hun dag gaan invullen. Sommigen liepen in een 
groepje, anderen met z’n tweeën. Af en toe 
kwamen de groepjes elkaar tegen en liepen 
gezamenlijk verder. Om half 1 was er een 
overheerlijke lunch. Zeer goed verzorgd door 
het Park.

Na de lunch ging iedereen weer op pad om het 
park verder te verkennen. Wat was er veel te zien! 
We hadden echt de hele dag nodig om alles bij 
langs te gaan. Om 3 uur was er nog een hapje 
en een drankje en na een afsluitend woord ging 
iedereen tevreden huiswaarts.

Al met al dus een fantastische dag.

21 Juni - van 13.30 uur tot 16.00 uur:   
Oud Hollandsche Spelen

26 Juli - van 11.00 uur tot 17.00 uur:   
Veenpark

23 Augustus - van 14.00 uur tot 16.00 uur:  
Rondvaartboot 

20 September - van 13.30 uur tot 15.30 uur:  
Kookworkshop 

25 Oktober - van 13.30 uur tot 15.30 uur:  
Pompoen uithollen voor Halloween 

15 November - van 13.30 uur tot 15.30 uur:  
Sieraden maken 

20 December - van 16.00 uur tot 18.00 uur:  
Kerstin 
 
Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud.
 
Mvg Marjan Jongeleen.

Dinsdag 8 november 2016 was het dan 
zover, de verwenmiddag voor de mantel-
zorgers in de Badde te Nieuw Weerdinge.

Oriflame was voor deze middag uitgeno-
digd om de mantelzorgers en de dames 
van het Contactpunt Mantelzorg eens flink 
te verwennen. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee zijn we begonnen met 
onze gezichten schoon te maken, daarna 
scrubben, weer schoonmaken en het geheel 
af te maken met een heerlijke dag crème.

Na ongeveer 2 uurtjes was iedereen heer-
lijk  verwend en kregen we allemaal nog een 
leuk tasje met Oriflame artikelen. Het was 
een zeer  geslaagde middag, waarin vooral 
de mantel zorgers eens flink zijn verwend 
en even heerlijk konden ontspannen. 
 Uiteraard hebben we van deze middag een 
paar leuke herinneringen in de vorm van 
leuke foto’s.

Verslag activiteiten Week van de Mantelzorg
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        CPM Schonebeek e.o.

Contactpersoon Nieuw-Amsterdam: 
Veenoord en Zandpol:
Hester Elijzen
(0591) 555 366, hesterelijzen@gmail.com.

Contactpersoon Schoonebeek:
Tiny Bos-Spijker
(0524) 532 217, tinybos@ziggo.nl.

Contactpersoon Erica:
Kina Stokebrook
(0591) 630 450, jstokebrook@home.nl.

Contactpersoon Nieuw-Schoonebeek:
Ariane Lobbes
(0524) 541 703, alobbes@live.nl.

Contactpersoon Weiteveen:
Lenie Peters
(0524) 541 960, leniepeters@ziggo.nl.

Activiteiten komende maanden

Paasstukken maken:

Dinsdag 4 april voor Erica om 19.00 uur.
Woensdag 5 april voor Nieuw Amsterdam/ 
Veenoord/Zandpol om 19.30 uur in 
Nw. Amsterdam.

Donderdag 6 april voor Schoonebeek/Nieuw 
Schoonebeek/Weiteveen om 19.00 uur in 
 Weiteveen.

3 mei: Informatieavond van de aanbieder 
 huishoudelijke hulp Thalia in ‘t Aole 
Gemientehoes’ in Schoonebeek.

December: Kerststukken maken.

Workshop Bloemschikken

Voor CPM Schoonebeek werden er in 3 dorpen 
workshops gegeven. Eén hiervan was op 
8 november in Nieuw-Amsterdam. Er hadden 
zich hiervoor 12 mantelzorgers opgegeven. 

Onder leiding van Annette Grevenstuk mochten 
zij een houten kratje gaan versieren met veel 
verschillende herfstmaterialen. Er was veel keus 
in takken en bloemen in herfstkleuren. Mantel-
zorgers gingen bij elkaar kijken en ieder maakte 
er weer wat anders van! Het was en genot om 
samen mee te maken!

Het was een hele gezellige avond met mooie 
creaties. We waren er allemaal heel trots op! 
We hebben nog even gezellig samen nagepraat 
maar de mantelzorgers gaven aan dat ze met 
Kerststukjes maken toch wel wat langer wilden 
napraten! 

Het was een hele mooie waardevolle mantel-
zorgavond!

 
 

 
 
 

Verslag activiteiten 
Week van de  Mantelzorg

Bustocht mantelzorgers De Velden

Chauffeur en eigenaar Henri Vredeveld van 
 Noorden Reizen heeft ons veilig door de Drentse 
dreven geloodst en ook door een stukje Groningen. 
Hij werd bijgestaan door een gids die ons alles 
vertelde over bijzondere gebouwen onderweg. 
In Musselkanaal wachtte ons een heerlijk warm 
en koud buffet. Verzadigd en verkwikt zetten we 
onze reis voort naar Emmer-Erfscheidenveen 
naar de “woonboot” van Nelis en Leentje. Een 
 leuke ervaring van herkenning van attributen uit 
het verleden plus een lekker kopje koffie. Daarna 
ging het weer richting Schoonebeek. Mede dank 
zij het mooie weer was het een geslaagd dagje 
uit!!!

Welzijngroep Sedna:
Steunpunt Mantelzorg Emmen

De gemeente Emmen is ingedeeld in 6 werk-
gebieden: de Blokken, de Velden, de Monden, 
Emmen Noord, Emmen Zuid en Emmen Oost.
In elk van die gebieden heeft de welzijnsorgani-
satie Sedna een team met medewerkers. 
Dit zijn Buurtmaatschappelijk werkers, Buurt-
werkers, Jongerencoaches en Schoolmaat-
schappelijk werkers. Op vaste tijden houden zij 
spreekuren in hun 
werkgebied.
Op het kaartje hier-
onder kunt U zien 
waar en op welke 
tijden deze spreek-
uren zijn.
Tussen de spreek-
uren door kunt u 
ook gewoon bin-
nenlopen en kijken of er iemand beschikbaar is 
voor informatie of het maken van een afspraak.
U kunt ook bellen voor een huisbezoek, dan 
komt 1 van de teamleden bij u thuis.

Mantelzorgers kunnen bij Sedna terecht voor:
• Luisterend oor
• Informatie en advies
• Hulp bij regelzaken
• Respijtactiviteiten
• Individuele begeleiding
• Vrijwillige inzet
• ‘Lotgenoten’ contact
• Aanvragen Mantelzorgcompliment

Aandacht en steun voor Mantelzorgers is van 
groot belang.
Zij zorgen, vaak voor een langere periode, voor 
hun zieke familieleden.
Klopt u dus gerust bij ons aan.

Onderdeel van Tintengroep
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Emmen Noord
Bargermeer/Meerveld, Emmen Centrum, 
 Emmermeer, Westenesch.

Inloopspreekuren: 
Maandag van 13.30 uur tot 15.00 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 10.30 uur 

Bezoekadres: 
De Meerstede
Nijkampenweg 73, Emmen (Emmermeer)

Tel.: (0591) 642 932
E-mail: emmennoord@welzijngroepsedna.nl

Emmen Oost
Angelslo, Barger-Oosterveld, Emmerhout en 
Emmerschans.
 
Inloopspreekuur:
Maandag van 13.00 uur tot 14.30 uur

Bezoekadres: 
Wijkwijzer Emmerhout
Houtweg 293, Emmen

Inloopspreekuur:
Woensdag van 9.30 uur tot 11.00 uur

Bezoekadres: 
De Cluft, Angelslo
Statenweg 109, Emmen

Tel.: (0591) 629 300
E-mail: emmenoost@welzijngroepsedna.nl 

Emmen Zuid
Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, 
Rietlanden, Wilhelmsoord en Zuidbarge.
 
Inloopspreekuren Bargeres 
Maandag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 10.30 uur

Bezoekadres: 
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140, Emmen (Bargeres)

Tel.: (0591) 632 937

Inloopspreekuur Rietlanden
Dinsdag 13.30 tot 15.00 uur

Bezoekadres:
Rietlanden Valkenhof
Boomvalk 80

Tel.: (06) 100 432 43
E-mail: emmenzuid@welzijngroepsedna.nl
 

De Velden
Amsterdamse Veld, Erica, Nieuw-Amsterdam/
Veenoord, Schoonebeek en Zandpol

Inloopspreekuren:
Maandag van 9.00 uur tot 10.30 uur

Bezoekadres: 
MFC De Schalm (achterkant)
Ringweg 54, Nieuw Amsterdam

Tel.: (0524) 551 237

Inloopspreekuur Schoonebeek:
Donderdag van 9.00 - 11.00 uur.

Bezoekadres: Ole Gemeentehuus
Kerkeind 1, Schoonebeek.

Tel.: (0591) 551 237
E-mail: develden@welzijngroepsedna.nl

De Blokken
Barger-Compascuum, Barger-Oosterveen,
Klazienaveen, Klazienaveen-Noord, 
 Nieuw-Dordrecht, Nieuw-Schoonebeek, 
 Oranjedorp, Weiteveen en Zwartemeer.
 
Inloopspreekuren:
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres: 
Noorderbreedte
Meteoor 3, Klazienaveen

Tel.: (0591) 311 611
E-mail: deblokken@welzijngroepsedna.nl 

De Monden
Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen,
Foxel Scholtenskanaal, Nieuw-Weerdinge, 
 Roswinkel en Weerdinge. 
 
Inloopspreekuren Emmer-Compascuum:
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres: 
De Deele
Spoel 151E, Emmer-Compascuum

Tel.: (0591) 351 145
 
Inloopspreekuur Emmer Erfscheidenveen
Dinsdag van 8.30 tot 10.30 uur

Bezoekadres
De Stobbe
Lange Kavel 50, Erfscheidenveen

Tel.: (0591) 351 145

Inloopspreekuur Roswinkel
Vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

Stadhoes Roswinkel
Stad 15
7895 AA, Roswinkel

Tel.: (0591) 351 145

Inloopspreekuur Nieuw-Weerdinge:
Maandag 13.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres: 
De Badde
Eerste Kruisdiep OZ 9
Nieuw-Weerdinge

Tel.: (06) 275 334 52
E-mail: demonden@welzijngroepsedna.nl
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