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Inleiding 

In deze Mantelzorg Actueel veel aandacht voor de Week van de Mantelzorg 2012. 

We hebben een aantal foto’s voor u uitgezocht om nog een beetje na te genieten. En 

Inge Frieso heeft een prachtig verslag van de Week geschreven evenals een stuk 

over Het Kapstokproject.  

    Een opiniestuk uit de Volkskrant kan u misschien prikkelen een standpunt in te 

nemen over de eventuele plicht om voor uw zieke of gehandicapte familielid te 

zorgen. Als de trend zich voortzet dat er alleen nog  voor de zeer urgente gevallen 

geld is voor extra zorg, zou het zomaar realiteit in ons leven kunnen worden. Wat dat 

betreft ben ik een kind van de verzorgingsstaat: ik weet niet beter dan dat 

bijvoorbeeld ieder die dat wilde, een plekje in een bejaardenhuis (nu: woon- 

zorgcentrum) kon krijgen. Mijn opa en oma zaten zo rond hun 70e, gepropt tussen 

een wandmeubel, stoelen en zware bank, in een piepklein kamertje; mét een aparte 

slaapkamer, dat wel. Tot de dag dat mijn oma zou overlijden en opa het zonder 

slaapkamer moest doen. Verpleegkundige hulp was aanwezig en maaltijden werden 

gratis verstrekt. Recht op die zorg was heel gewoon, maar of dat in alle gevallen 

alleen maar gunstig was? Nee, dan is de tijd van nu misschien toch beter: de 

overheid stimuleert de mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Tegenwoordig kom je in sommige woon- zorgcentra pas boven je 85e binnen. De 

vraag is echter wel: is er geld voor de zorg voor allen die met ziekte en 

ouderdomskwalen thuis blijven wonen tot hoge leeftijd? De gemeentes moeten het in 

sommige gevallen met de helft of minder doen dan toen het rijk rechtstreeks voorzag 

in de financiële middelen. Ik vermoed dat creativiteit het sleutelwoord gaat worden 

van de ‘nieuwe zorg’. Zo is er een website gelanceerd waar je jouw hulp kunt 

aanbieden en daar punten voor krijgt. Met die punten kan je dan zelf weer zorg van 

anderen krijgen als het nodig is. In dit blad meer hierover. Wie weet bent u inventief 

op dat gebied: als u bijzondere ideeën heeft om mantelzorg goedkoper en efficiënter 

te maken, horen we dat graag!  

    Tenslotte wil ik u wijzen op de enquête voor mantelzorgers die toegevoegd is 

aan dit tijdschrift. Met de informatie die we daaruit op maken, kunnen de 

Contactpunten Mantelzorg nog gerichter mantelzorgondersteuning geven aan 

u en de activiteiten afstemmen op uw behoeftes. Dus: heel graag invullen - we 

zijn u alvast zeer dankbaar voor uw medewerking! 

Margreet de Leeuw 
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Terugblik Week van de mantelzorg 2012 

Van 4 tot en met 11 november werd voor de vijfde keer de Week van de Mantelzorg 

georganiseerd in de gemeente Emmen. Tijdens deze week staan we stil bij de vele 

mantelzorgers in onze gemeente die vaak ‘achter de voordeur’ belangrijk werk 

verrichten. Door de mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen ontspanning te 

bieden willen wij onze waardering laten blijken en hen helpen. Want om het goed en 

gezond vol te houden als mantelzorger, is het noodzakelijk om regelmatig even voor 

eigen ontspanning te kiezen. Ruim 350 mantelzorgers hebben meegedaan aan de 

verschillende activiteiten. 

Deze week werd de mantelzorgers aangeboden door de gemeente Emmen in 

samenwerking met Welzijngroep Sedna en de Contactpunten Mantelzorg 

Schoonebeek, Barger-Compascuum en Emmen.  

Het programma van de Week van de Mantelzorg was dit jaar nog uitgebreider dan 

voorgaande jaren. Zo deden er meer kerken mee aan de vieringen en was er een 

speciale activiteit voor werkende mantelzorgers. Daarnaast deden er vier woon- en 

zorgcentra mee, speciaal voor mantelzorgers van bewoners van deze centra.  

Vieringen 

Traditioneel ging de Week van de Mantelzorg van start met een zondagsviering. 

Deze keer in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam en in de Grote Kerk in Emmen. Ook 

werd de week afgesloten met twee vieringen. Deze waren in De Bron in de wijk 

Bargeres en in de PKN Kerk Schepershof in Emmerhout. Tijdens al deze diensten 

stond men stil bij het thema mantelzorg en de mantelzorgers uit de gemeente. In de 

dienst in de Zuiderkerk maakten kinderen kaarten voor mantelzorgers, die vervolgens 

werden bezorgd. Bij De Bron ontvingen maar liefst 22 mantelzorgers een bos 

bloemen. Ook werd er aandacht besteed aan mantelzorg in de diensten van andere 

kerken, zoals de Kapel in Emmen. 

Workshops en verwenmomenten 

Naast de vieringen werden er nog vijftien activiteiten georganiseerd tijdens de Week 

van de Mantelzorg. Een greep uit de activiteiten: In Emmermeer werd een lezing 

gehouden over het verhaal van Sint Maarten, waarna de deelnemers zelf een 

lampion konden maken. In Nieuw-Amsterdam werd tussen de verwenmomenten door 

veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een portret te laten tekenen. In Barger-

Compascuum maakten ruim zeventig mantelzorgers een bloemstuk en konden ze 

vervolgens genieten van een voorstelling door cabaretgroep ‘Gien Idee’. Ook heeft 

een grote groep mantelzorgers de voetbalwedstrijd van FC Emmen tegen De 

Graafschap bijgewoond. 
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Jonge mantelzorgers 

Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden. Vooral jonge mantelzorgers hebben het vaak 

moeilijk. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan en minder tijd te hebben voor 

dingen die ze zelf zouden willen of moeten doen. Daarom zijn er twee activiteiten 

speciaal voor jonge mantelzorgers georganiseerd. 

In de Meerstede in Emmermeer deden ongeveer veertig kinderen tussen de 6 en 12 

jaar mee met een afwisselend programma, waarbij ze onder andere gingen verven, 

trommelen en dansen. Voor de jongeren tussen de 13 en 24 jaar was er een 

programma bij CQ waarbij jongeren onder andere konden dj-en en breakdancen.  

Foto’s Jan Anninga 

 

 

Week van de mantelzorg 2012 - dankwoord 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de week van de 

mantelzorg - voor de vijfde keer alweer - tot een groot succes te maken. Dankzij jullie 

inzet hebben meer dan driehonderd mantelzorgers kunnen genieten van een of 

meerdere ‘verwenmomenten’. Dit was zonder jullie nooit gelukt en dat mag iedereen 

weten! Dit jaar was voor mij de grote vuurdoop, maar met jullie ervaring, inspanning 

en enthousiasme  is het zeker gelukt! We gaan de week samen evalueren en pakken 

eventuele leerpunten aan om volgend jaar een mooi - zo niet mooier- programma 

aan te bieden. BESTE MENSEN, BEDANKT VOOR DE FIJNE SAMENWERKING! 

Petra Jalving, coördinator Week van de Mantelzorg 
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Wie rekenen we tot familie en wie niet?
 

OPINIE - Marian Verkerk augustus 2012  

 

© ANP. Een scholier van de Prinses Catharina Amaliaschool serveert een 

pannenkoek aan een bewoonster van een nabijgelegen verzorgingstehuis tijdens de 

Nationale Pannenkoekendag. 

VK OPINIE 

Een aantal zorgorganisaties zoals de Vierstroom wil familie verplichten 

tenminste 4 uur per maand te zorgen voor hun naaste. 'Maar wie bepaalt 

eigenlijk welke familierelaties wel en niet tellen?', vraagt hoogleraar zorgethiek 

Marian Verkerk zich af. 

Vroeger was het heel gewoon: moeder kon het niet meer alleen rooien en kwam in 

huis. Of anders zorgde de buurt wel voor de nodige hand- en spandiensten. Later - 

zo vanaf de jaren zestig vorige eeuw - werd 'zorgen voor' meer een keuze dan iets 

wat je nu eenmaal deed. We zorgden vooral voor elkaar via anderen en de overheid.  

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen werd de plaats waar gezorgd werd. 

Professionele dienstverlening werd geleverd aan moeder. Familiare solidariteit 

maakte plaats voor institutionele en georganiseerde solidariteit.  

 

Maar het kan verkeren. Juist nu meer en meer ouderen een beroep doen op de zorg, 

en waarbij die professionele zorg steeds schaarser wordt, is de familie opnieuw de 

aangewezene om te hulp te schieten. Een aantal zorgorganisaties zoals de 

Vierstroom wil familie verplichten tenminste 4 uur per maand te zorgen voor hun 

naaste. Het initiatief lijkt vooralsnog op bijval te mogen rekenen. Zo stelt de 

Seniorenbond ANBO bij monde van directeur Liane den Haan: 'Je moet dingen 

uitproberen en het taboe doorbreken dat familie ontslagen is van alle verplichtingen 

na opname van een dierbare in een zorginstelling.' 
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Addertje 

Het klinkt logisch en waarom zou je zo’n kleine moeite niet kunnen opbrengen. Het 

addertje bevindt zich echter in het 'moreel verplichtende'. Zeker is het zo dat we 

bepaalde morele verwachtingen hebben, als het gaat om familie. Als twee mensen in 

nood zijn, en de een is je vader en de ander een onbekende, zal niemand je kwalijk 

nemen dat je eerst probeert je vader te redden. Wanneer blijkt dat alleen jij als enig 

geschikte donor het leven van je broer kunt redden, dan ben je misschien niet 

verplicht die nier af te staan, maar je hebt wel wat uit te leggen in het geval je 

weigert.  

Familie brengt speciale morele verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich 

mee. Maar tegelijkertijd blijven er wel wat vragen over. Ik leg er een paar voor.  

 

Bloedband 

Wie rekenen we tot familie en wie niet? Vroeger was dat duidelijker: de biologische 

bloedband was leidend. Tegenwoordig hebben we te maken met een veel 

gevarieerder beeld van wie familie is, mede als gevolg van allerlei nieuwe vormen 

van sociaal ouderschap. Heb ik een morele verplichting aan de moeder van mijn ex-

man die desondanks nog steeds de oma is van mijn dochter? Wordt iemand die 

genetisch aan mij verwant is, daarmee familie en kan hij bijgevolg ook van mij moreel 

iets verwachten? Is een zaaddonor bij een lesbisch stel, ook vader van hun kind en 

kan hij bijgevolg later een beroep doen op hulp voor zorg?  

 

Zelfs als duidelijk is wie tot familie gerekend moet worden, dan is het simpele feit van 

familie nog niet voldoende om over een morele verplichting te spreken. Immers, net 

als iedere andere relatie, kunnen familierelaties onderdrukkend en ontwrichtend zijn. 

Ben ik moreel verplicht te zorgen voor mijn grootvader die mij in het verleden heeft 

misbruikt? Of andersom, moet ik de hulp van mijn dochter aanvaarden die mij telkens 

weer emotioneel misbruikt wanneer zij mij opzoekt? En wie bepaalt eigenlijk welke 

familierelaties wel en niet tellen? De zorginstelling zelf en hoe dan?  

 

En tenslotte is het nog altijd zo dat sommige familieleden meer bevoorrecht zijn dan 

anderen in het niet hoeven te zorgen. Wie zal het eerst worden aangekeken in de 

familie wanneer de vraag opkomt, wie die vier uur naar moeder gaat? De zoon die 

een eigen zaak heeft en altijd druk is of die dochter die parttime werkt en best wat 

voor haar moeder kan doen? Ik vermoed dat die familiaire verplichting voorlopig ook 

nog wel geslachtsgerelateerde zal blijven.  

 
Marian A. Verkerk is hoogleraar Zorgethiek aan het UMCG in Groningen. Zij leidt een onderzoeksprogramma familie ethiek in 

zorg. 

Bron: de Volkskrant 
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Vrijstelling erfbelasting mantelzorgers? 

 
Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde maandag 23 juli dat zo'n 5.000 

tot 10.000 inwonende mantelzorgers vrijstelling voor belasting over de erfenis 

mislopen doordat ze geen 'mantelzorgcompliment' hebben aangevraagd. Dat 

kan al snel vele duizenden euro’s aan erfbelasting schelen. Op dit moment is 

de hoge vrijstelling met een mantelzorgcompliment € 603.600. 

Om een beroep te kunnen doen op de hoge vrijstelling moeten mantelzorgers een 

mantelzorgcompliment aanvragen. Deze verklaring geeft recht op een vergoeding 

van € 200 per jaar door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Veel mantelzorgers zijn 

hier niet van op de hoogte, of vragen een dergelijk compliment liever niet aan omdat 

zij opzien tegen de administratieve rompslomp en het hen vaak niet om het geld te 

doen is. Daarbij wordt vaak vergeten dat zij hiermee ook het recht verspelen op de 

hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Behalve een mantelzorgcompliment moet er 

sprake zijn van een samenlevingsovereenkomst tussen de zorgbehoevende en de 

mantelzorger. Meestal is dat een relatie tussen ouder en kind.  

Beter voorlichten  

Tijdens de vorige kabinetsperiode heeft CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aan 

de staatssecretarissen van Financiën en VWS (Weekers en Veldhuijzen van Zanten) 

vragen gesteld over deze situatie. Hij wilde dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

mantelzorgers beter zou voorlichten hoe een dergelijk mantelzorgcompliment kan 

worden verkregen en wat de voordelen zijn. Ook wil Omtzigt dat mensen die door het 

gebrek aan goede informatie in het verleden hebben verzuimd een dergelijk 

mantelzorgcompliment aan te vragen dit alsnog kunnen doen.  

Omtzigt vraagt ook aandacht voor de mogelijkheid om ook een vrijstelling voor 

meerrelaties in te voeren. Het betreft dan vaak de situatie waarbij een kind 

mantelzorg verleent aan zijn beide (gehuwde) ouders. Omdat de ouders al fiscaal 

partners zijn, kan het kind geen gebruik maken van de mantelzorgrelatie. De wet 

beperkt het fiscaal partnerschap tot twee personen, waardoor in de huidige situatie 

het kind geen fiscaal partner mag hebben.  

Update 

Ex-staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de vragen van CDA-kamerlid 

Omtzigt en een aantal andere Kamerleden inmiddels beantwoord. De 

staatssecretaris laat weten dat de informatie op de website van de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) is uitgebreid. Ook de relevante informatie op de website van 

de Belastingdienst is vanaf de website van de SVB makkelijker te vinden.  

 

Bron: Vereniging Eigen Huis (www.eigenhuis.nl) 
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Gebroken licht, dichtbundel van ALS-patiënte Anja de Sonnaville 

Er is een nieuwe gedichtenbundel verschenen van Anja de Sonnaville. Zij lijdt aan 

ALS, een agressieve spierziekte waardoor uiteindelijk het lichaam vrijwel niet meer 

functioneert, terwijl geest en verstand helder blijven. Eerder verscheen haar bundel 

Lichtlijnen. In haar gedichten weet ze verrassend woorden te geven aan haar 

situatie.  Haar verdriet raakt ze aan met haar woorden en geeft het vorm, maar ook 

haar vertrouwen in God  wordt zichtbaar. 

 

De titel van de bundel  

Gebroken licht slaat op een diamant die geslepen moet worden, zodat hij in volle 

schittering het licht kan breken en weerkaatsen. 

 

Anja Maria de Sonnaville (2012), Gebroken licht. Uitgeverij Philippus, Heerenveen. 

104pagina’s. € 12,50. 

 

Recept 

gevulde wraps  

(4 personen) 

1 pak volkoren-wraps verwarmen en vullen met: 

Sla 

Komkommer 

Roomkaas met verse gehakte bieslook   

Warme, gerookte zalm of gerookte kip 
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Puntenstelsel voor hulp in de zorg 

Er is een netwerk voor wederzijdse hulp in de zorg. Burgers die anderen helpen 

met boodschappen doen of andere klussen, kunnen punten sparen, die ze later 

voor zichzelf kunnen inzetten. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten 

(Volksgezondheid) heeft het hulpplatform WeHelpen.nl officieel gelanceerd.  

Het hulpnetwerk is gebaseerd op een voorbeeld uit Japan. Daar bestaat al jaren een 

systeem waarbij gezonde ouderen punten sparen door te zorgen voor 

hulpbehoevende ouderen. www.wehelpen.nl richt zich echter niet alleen op zorg voor 

ouderen, maar ook op andere vormen van onderlinge hulp. 

Punten verdienen 

www.wehelpen.nl is een online marktplaats met slimme functies voor het vragen, 

aanbieden en organiseren van hulp. Dankzij dit platform ontstaan er lokale 

netwerken van mensen die elkaar vertrouwen en helpen. Wehelpen.nl biedt de 

mogelijkheid om een agenda bij te houden en een logboek te maken. Alle geboden 

hulp wordt beloond met punten (credits), die iemand zelf kan gebruiken om hulp te 

vragen of kan doneren aan een ander die hulp nodig heeft. Verder biedt de website 

een bron van informatie aan mantelzorgers, vrijwilligers en hulpbehoevenden. 

 

Bron: de Volkskrant en www.helpen.nl 

Indigomentale cursussen en trainingen 

Indigo biedt laagdrempelige, kortdurende psychische hulp, zonder lange wachtlijst. 

De cursussen en trainingen worden onder andere gegeven in sommige 

gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, buurthuizen, bibliotheken in Drenthe. Het is 

een initiatief van enkele ggz-instellingen,waaronder GGZ Drenthe. 

Sommige cursussen worden vergoed door uw verzekeraar; u heeft dan een 

verwijsbrief van uw arts/specialist nodig. Veel andere cursussen en trainingen zijn 

vrijwel gratis; u hoeft alleen een kleine bijdrage te betalen voor het cursusmateriaal. 
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Een greep uit het cursus- en trainingsaanbod: 

• In de put, uit de put: om zelf depressieve klachten te bestrijden; 

• Angst de baas: angst- en paniekklachten onder controle krijgen; 

• Met lef: zelfverzekerd omgaan met anderen; 

• Psychiatrie in de familie: omgaan met psychiatrie in de naaste omgeving; 

• Omgaan met Borderline: voor relaties van mensen met een borderline 

stoornis; 

• Omgaan met depressie: voor relaties van mensen met een depressie; 

• Stoppen met piekeren: in drie bijeenkomsten piekeren onder controle krijgen; 

• Lichte dagen, donkere dagen: cursus voor immigranten met een depressie; 

• Verlies,  en dan verder (55+): gespreksgroep voor vrouwen die hun partner 

hebben verloren; 

• Op zoek naar zin: voor 55+ers met somberheidklachten; 

• Op verhaal komen: somberheid en spanningen van het leven weer op een rij 

zetten; 

• Werkstress hanteren; 

• Grip op dip: voor jongeren met depressieve klachten; 

• Op je hoede voor woede (12+): als je te snel boos bent, ruzie maakt of vecht; 

• Survivalkid.nl (12-24 jaar): online ondersteuning voor jongeren met een 

familielid met psychische problemen; info, chat en coaching; 

• SurvivalkidXL.nl (12-24 jaar): online ondersteuning als je een familielid hebt 

met psychische problemen dat iets strafbaars gedaan heeft; 

• Zelfhulp bij angst, depressie of burn out: werkboek en coaching om zelf iets 

aan angst, depressie of burn out te doen. 

Er zijn nog meer cursussen. Alle informatie hierover vindt u op ggzdrenthe.nl en 

indigo.nl 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het 

secretariaat:  

Tel0592 334197 

E-mail: informatie@indigodrenthe.nl 

 

 

DATUM NAAM PLAATS 

06 12 2012 Met lef! Emmen 

06 12 2012 Voluit leven Emmen 

23 01 2013 Stoppen met piekeren Emmen 

24 01 2013 Met lef! Voor jongeren Emmen 

28 01 2013 Leren slapen Beilen 

31 01 2013 Op je hoede voor je woede! Emmen 
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Mantelzorgproject Kapstok in de gemeente Emmen 

Korte opnames in het ziekenhuis en wachttijden bij thuiszorg en verpleeghuizen 

maken de zorg voor iemand in huis zwaarder. Er komt meer druk op mantelzorgers 

en er wordt steeds meer zelfredzaamheid verlangd. Om uitval van mantelzorgers en 

vastlopende zorgsituaties thuis te voorkomen, is het belangrijk dat er een goede 

samenwerking is tussen huisartsen (eerstelijnszorg)en fysiotherapeuten,  thuiszorg 

en mantelzorgondersteuning. Met het project Kapstok wil de gemeente Emmen via 

zorgverleners extra hulp bieden aan mantelzorgers. De gemeente werkt hierin samen 

met Icare, Welzijngroep Sedna en de Zuidoost-Drentse Huisartsen Coöperatie.  

Werkwijze 

De afgelopen maanden werden er bijeenkomsten georganiseerd op verschillende 

plaatsen in de gemeente. Eerstelijnszorgverleners, thuiszorg en 

mantelzorgondersteuning komen hierdoor regelmatig samen om over mantelzorg te 

praten. Maar er wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd wat Sedna 

mantelzorgondersteuning en Het Zorgloket van de gemeente doet en hoe 

zorgverleners kunnen doorverwijzen. 

 

Kapstok trofee 

Tijdens de opening van de Week van de Mantelzorg werden voor het eerst de 

kapstok-trofeeën uitgereikt aan zorgverleners die in hun werk veel aandacht 

besteden aan mantelzorg. De prijzen gingen dit jaar naar Thijs Postma van Indigo, 

Nely Molengraaf van Contactpunt Mantelzorg Emmen, Yvonne Fischer van Icare en 

huisarts Taco Eisenga. 

 

Foto: Jan Anninga 
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1. Thijs Postma - Indigo 

Thijs is preventiemedewerker en praktijkondersteuner voor huisartsen. Hij is online 

coach op www.familievan.nl, trainer van cursussen als omgaan met bordeline. In zijn 

werk heeft hij steeds meer aandacht voor mantelzorg. Hij heeft aandacht voor 

ouders, partners en kinderen die leven met een familielid dat psychisch ziek is. Voor 

hen en hun naasten is het zwaar. Indigo besteedt daar op verschillende manieren 

aandacht aan. Thijs is warme pleitbezorger van het serieus nemen van 

mantelzorgers en hun problemen. Vandaar deze trofee. 

 

2.Nely Molengraaf - Contactpunt Mantelzorg 

Nely staat model voor de vele enthousiaste vrijwilligers bij de contactpunten 

mantelzorg in de gemeente Emmen. Met ongebreideld enthousiasme is de afgelopen 

jaren het werk van de contactpunten in Emmen uitgebreid: extra wijken, extra 

doelgroepen (zoals jonge mantelzorgers), extra communicatiemiddelen (nieuwsbrief), 

extra activiteiten in de week van de mantelzorg, maar ook daarbuiten. Bij de meeste 

van deze ontwikkelingen was Nely één van de drijvende krachten.. Ze nam ook even 

enthousiast deel aan de expertgroep van Het Kapstokproject en verdient daarmee 

voluit de Kapstok-trofee.  

3. Yvonne Fischer –Icare 

‘De wijkzuster is terug in de wijk,’ is voor Yvonne Fischer niet zomaar een Haagse 

kreet, want zij is al vele jaren een zorgzame, deskundige wijkverpleegkundige in de 

wijk Emmerhout. Ze brengt hulpverleners in haar wijk in beweging en betrekt hen bij 

de zorg voor mensen. Ze stimuleert cliënten zelf de regie te voeren, waar mogelijk. 

Yvonne checkt regelmatig bij mantelzorgers of zij het nog redden. Yvonne en alle 

andere wijkverpleegkundigen in Emmen verdienen een dikke pluim voor hun 

fantastische inzet op het gebied van mantelzorg! 

 

4. Taco Eisenga– Huisarts 

Taco is zestien jaar huisarts in zijn praktijk in Erica. Hij is al jaren actief op het gebied 

van mantelzorgondersteuning. In 2008 begon hij met een pilot van 

mantelzorgspreekuren vanuit de praktijk. Na deze eerste pilot heeft hij bij de 

gemeente aangedrongen op een vervolg. Dat is het project Kapstok geworden. Dit is 

gericht op het signaleren van problemen bij mantelzorgers en het tijdig verwijzen 

naar ondersteuning. Taco is altijd bereid een lezing, workshop of themabijeenkomst 

te geven. In het afgelopen jaar was hij betrokken bij diverse scholingsmomenten voor 

doktersassistenten, huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen van de GGZ en bij 

de netwerkcafés en de Wegwiezer in Gieten. Zijn motto is: Zet eens een andere bril 

op en kijk naar de personen achter de hulpvrager! Taco heeft de Kapstok-trofee dus 

meer dan verdiend! 
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Uitspraken 

 

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid 
spreekt. 
Aristoteles 
 
Als je de waarheid vertelt hoef je niets te onthouden. 
Mark Twain 
 
Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan. 
Eliza Laurillard 
 
Charme wordt beetje bij beetje ontdekt; schoonheid valt met de deur in huis. 
Sigmund Graff 
 
De liefde die op schoonheid gebouwd is sterft met de schoonheid mee. 
John Donne 
 

Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij 
die het niet willen. 
Josh Billings 

 

 

Activiteit voor in de vakantie: puzzels maken van (oude) kerstkaarten 
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Staande kerstboom 

Wat heb je nodig: klei, papier, schaar, kralen, satéstokje.  

Een leuke, kleine, simpele  kerstboom maak je van papier, een satéprikker en wat 

klei, voor de stevigheid.  

 

Neem groen papier en teken daarop een stervorm met acht punten. Begin met een 

diameter van ongeveer 16 cm. Maak zo nog 7 sterren maar maak iedere keer de 

diameter 2 cm kleiner. Prik de satéprikker in een stukje klei dat als bodem dient. 

Maak deze dus groot genoeg zodat de boom stevig kan staan. Dan prik je de 

grootste ster op de prikker en schuift deze helemaal naar beneden.  

Je maakt een balletje van klei en schuift deze ook over de prikker naar het eerste 

blad. Je kunt hiervoor ook een kraal gebruiken. Je schuift het volgende papier erover, 

dan weer een balletje klei, enz.  tot de laatste ster op de satéprikker zit: de kleine 

kerstboom af.  

 

groetjes Tinie 

Weekendje weg als mantelzorger? 

 
Bent u toe aan een heerlijk weekendje weg? Wilt u even op adem komen en een 

paar dagen voor uzelf hebben? Bekijk dan eens de respijtarrangementen van 

Stichting OpKracht. Respijtarrangementen zijn meerdaagse bijeenkomsten die 

plaatsvinden in een weekend of midweek op een mooie locatie waar mantelzorgers 

even loskomen van de zorg. 

 

Aanbod 2013 

Het aanbod voor 2013 is al beschikbaar.  

Bekijk het aanbod op de website van Opkracht 

 

OpKracht 

Stichting OpKracht is de vorig jaar uit Mezzo ontstane zelfstandige organisatie voor 

respijtarrangementen. 

 

Meer informatie en reserveren 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de boekingslijn: 0900 - 73 77 458 (0.10 cent 

p/min) en op www.opkracht.nl. 
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Nieuwe bestuursleden gezocht in Schoonebeek 

Het  contactpunt Mantelzorg Schoonebeek en omstreken zoekt voor Weiteveen 

nieuwe bestuursleden. Lenie Hudepohl en Ria Kollmer stoppen per 1januari 2013. Zij 

hebben zich zes jaar geweldig ingezet voor het contactpunt en de mantelzorgers! 

Graag willen zij de nieuwe bestuursleden inwerken. Het geeft veel voldoening om als 

bestuurslid je steentje bij te dragen aan het ondersteuningswerk van mantelzorgers. 

Wilt U meer weten, neem dan gerust contact op met Lenie: tel. 0524-542027, 

Ria:  tel. 0524-541673 of Hester Elijzen:  tel. 0591-555366  

 

 

Agenda 2013 Stichting ICPM Emmen – www.mantelzorgemmen.nl 

De Meerstede (Emmermeer en Emmen-Zuid) 

Nijkampenweg 73 

7815 HC  Emmen 

 

19 december   Kerstmiddag: o.a. kaarsen versieren 

16 januari        Inloopmiddag,  foto’s bekijken Week van de Mantelzorg, 

                        fotolijst maken voor de creativelingen 

13 februari       Thema-avond (Zorgloket?) 

20 maart          Inloopmiddag en creatief rond Pasen 

17 april             Inloopmiddag (verdere invulling later bekend) 

15 mei              Afsluiting van het seizoen: excursie naar Gees (beelden) 

 

 

De inloopmiddagen zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

De thema-avonden van        19.30 uur tot 21.30 uur. 

 

Leiding:  AlbertienPflaum en Titia van den Berg (tel 617668). E-mail: 

info@mantelzorgemmen.nl 

 

AandachtsfunctionarissenSedna Emmen Noord: 

Ank Masselink, RumanaFroma, tel: 642932  op dinsdag, tijdens kantooruren. 
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Het Brinkenhoes 

Mantingerbrink 140 

7812 MH Emmen 

 

19 december   Kerstmiddag met kaarsen maken in De  

                        Meerstede. 

 

Inloopmorgens worden gehouden van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Thema-avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur, in Emmermeer. 

Kerstmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in Emmermeer. 

 

Leiding: Hilly Dubbelhuis,  tel. 630443 en Nely Molengraaf, tel.649992. 

 

Aandachtsfunctionaris Sedna Emmen Noord: 

Hannie van Herpt, tel. 632324. 

 

 

Agenda 2013  CPM Barger compascuum, Klazienaveen, Nieuw Dordrecht, 

Oranjedorp, Zwartemeer 

Dorpshuis De Collink 

Postweg 125 

7884 PJ  Barger Compascuum 

 

Tijd: 9.30-11.30 uur 

 

18 december      Thema: Kerst 

Inloopochtenden, afgewisseld met themaochtenden 2013: 8 januari, 5 februari,  

5 maart, 9 april, 7 mei, 18 juni (gezamenlijke afsluiting van het seizoen), 10 

september, 8 oktober, 5 november (Dag van de Mantelzorg - gezamenlijk), 10 

december. 

 

 

Contactpersoon: 

Catrien Haan 

tel 0591 349218 
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Agenda 2013 Klazienaveen 

Buurtgebouw De Snikke 

Jhr. M.W.C. de Jongestraat 37 

7891 KP  Klazienaveen 

 

Tijd: 9.30 – 11.30 uur 

Inloopochtenden, afgewisseld met themaochtenden 2013: 15 januari,  

19 februari,  12 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni (gezamenlijke afsluiting van het 

seizoen), 17 september, 15 oktober, 5 november (Dag van de Mantelzorg - 

gezamenlijk), 17 december. 

 

 

Contactpersoon: 

Catrien Haan 

tel 0591 349218 

E-mailadres: wicahaan@home.nl 

 

 

Agenda C.P.M. Schoonebeek en omstreken 2013 

 

Wij, het bestuur van Schoonebeek en omstreken, zijn in beraad over de 

themabijeenkomsten en activiteiten voor 2013. Eens per maand willen we een 

themabijeenkomst of uitstapje organiseren. 

 

Een voorschot: 

 Bezoek aan orchideeën-kwekerij  Van Geel te Erica 

 Bezoek aan molen De Bente te Dalen 

 High Tea 

 Workshop  Koken door Aart Vrijhof 

 Wandeling Bargerveen 

 Sieraden maken met Jeanette Buter 

 Bezoek aan Engelenweij in Schoonebeek 

 Workshop met kalebassen 

 

Heeft u zelf ook ideeën:  laat het ons weten. 

In februari hopen we de agenda klaar te hebben. 

 

Contactpersoon: Hester Elijzen 

E-mail: elijzen@telfort.nl 

Tel 0591 555366 
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Belangrijke informatie voor mantelzorgers 

Contactpunt Mantelzorg Schoonebeek e.o.                                                                               

(Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Veenoord, Erica, Zandpol, Weiteveen, 

Nieuw-Schoonebeek) 

Contactpersoon: 

Hester Elijzen 

Tel: 0591-555366 

E-mail: elijzen@telfort.nl 

Contactpunt Mantelzorg Barger-Compascuum     

(Barger-Compascuum en Klazienaveen)                                           

Contactpersoon: 

Catrien Haan 

Tel: 0591-349218 

 E-mail: wicahaan@home.nl 

 

Stichting Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen: 

Contactpersoon: 

Titia van den Berg 

Tel: 0591-617668 

 E-mail: info@mantelzorgemmen.nl 

Het doel van de contactpunten is, om in de eigen buurt of wijk mantelzorgers te 

ondersteunen en hen met elkaar in contact te brengen. 

 

Het Zorgloket (Raadhuisplein 1 - Gemeentehuis, Emmen) 

Tel. 14 0591 

E-mail: zorgloket@emmen.nl 

 

Sedna Mantelzorgondersteuning, Parallelweg 36, 7822 GM, Emmen) 

Tel. 0591 680800 

E-mail: mantelzorg@welzijngroepsedna.nl 

www.welzijngroepsedna.nl 

 

 


