
7 t/m 13 november 2016

week van de mantelzorg
Mantelzorg doe je samen!
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Even een weekje speciaal  
voor u
Als mantelzorger staat u uw 
naaste bij met het bieden van 
zorg en ondersteuning. Dat is 
vaak intensief. U doet het graag, 
maar het vraagt best veel van u. 
Uw inzet waarderen wij enorm. 
Daarom ondersteunt de gemeente 
de Week van de Mantelzorg van 
7 tot en met 13 november 2016. 
We hopen u daar ook te zien.

Programma
Samen met Sedna, de contactpunten mantelzorg in Barger-
Compascuum, Emmen en Schoonebeek, de Wmo-raad en 
andere organisaties is er weer een programma samengesteld 
rondom het thema ‘mantelzorg doe je samen’. Een programma 
voor jong en oud. Want ook jongeren hebben soms al op jonge 
leeftijd te maken met een zorgtaak binnen het gezin. Dus: voor 
ieder wat wils!

In dit programmaboekje vindt u alle activiteiten die we tijdens de 
Week van de Mantelzorg in de gemeente Emmen organiseren. 
Dit jaar zijn de activiteiten ingedeeld per gebied. U kunt alleen 
een activiteit bezoeken in uw eigen gebied. Daarnaast zijn er 
algemene activiteiten, waarvan u er één mag kiezen. De opening 
en de themamiddag mogen naast alle andere activiteiten door 
iedereen bezocht worden. 

U bent mantelzorger als u minimaal 3 maanden en 8 uur per 
week voor een naaste zorgt, of als u dit minder dan een jaar 
geleden heeft gedaan. Voldoet u hieraan? Meldt u dan snel aan! 
Op pagina 3 vindt u een totaaloverzicht van alle activiteiten, daar 
kunt u ook zien bij welk gebied u hoort. De zorginstellingen 
zorgen dit jaar voor hun eigen aankondiging.

Aanmelden
Meldt u zo snel mogelijk aan, want vol = vol! U kunt zich tot 
en met 21 oktober aanmelden met het aanmeldformulier. Dit 
formulier vindt u op de website van de gemeente Emmen:  
www.gemeente.emmen.nl. Heeft u geen beschikking over 
internet, dan kunt u het aanmeldformulier inleveren bij uw 
contactpunt mantelzorg (de adressen staan achterin dit boekje) 
of bij Petra Jalving: Dordsestraat 33, 7811 LA in Emmen.

Let op: U krijgt dit jaar alleen een bevestiging van deelname aan 
één van de algemene activiteiten (avondje voetbal,  

Uitleg programmaboekje en aanmelden

Mini & Maxi en ‘t Oal’ Volk). Indien de activiteit van uw keuze vol 
is dan krijgt u hier ook bericht van. Daarom is het van belang dat 
u uw e-mailadres invult op het aanmeldformulier.

Vervangen van uw zorgtaken: respijtzorg 
Is er niemand in uw omgeving die uw zorgtaken kan 
overnemen? Dan zijn er vrijwilligers die dat voor u kunnen doen. 
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het 
aanmeldformulier. Wij doen onze uiterste best om vervanging 
voor u te regelen. Hiervoor nemen we zo snel mogelijk contact 
met u op.

Vervoer
In principe moet iedereen zelf zorgen voor het vervoer naar en 
van de activiteiten.  Voor jonge mantelzorgers tot en met 12 jaar 
maken we een uitzondering. Heeft u geen vervoer voor uw kind? 
Geef dit dan aan op het aanmeldformulier. De deelnemende 
organisaties nemen vervolgens contact met u op. 

Vragen?
Op de laatste pagina van dit programmaboekje ziet u een lijst 
met ‘veelgestelde vragen’. Als u een vraag heeft, vindt u daar 
misschien uw antwoord. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan 
contact op met de contactpersoon in uw gebied.

Voorwoord Voor alle mantelzorgers 
We hopen dat er voor u ook leuke activiteiten bij zitten en dat 
u bij de startbijeenkomst aanwezig kunt zijn. Het is gelijk een 
mogelijkheid om andere mantelzorgers te ontmoeten, in een leuke 
ongedwongen sfeer. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.gemeente.emmen.nl of het 
aanmeldformulier in dit boekje. Dit formulier is ook te krijgen bij het 
Zorgloket van de gemeente. Vertel ook andere mantelzorgers over 
deze week. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Nog meer
Wist u dat u bij de gemeente ook vervangende mantelzorg kunt 
aanvragen? Hiermee is het mogelijk eens een ‘dagje weg’ te kunnen 
of even tot rust te komen. Wellicht komt u ook in aanmerking 
voor het mantelzorgcompliment. Vraag ernaar bij uw contactpunt 
mantelzorg of bij het Zorgloket van de gemeente.

Alvast een leuke week toegewenst!

Jan Bos
Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Emmen

Overzicht aanbod
Activiteit Datum Locatie Blz.

Opening, voor iedereen vrij toegankelijk, naast alle andere activiteiten  

Viering in Nieuw-Amsterdam Zo 6 nov Zuiderkerk 4

Officiële opening Ma 7 nov Hotel Emmen 4

Themamiddag Ma 7 nov Hotel Emmen 4

Algemeen, voor alle mantelzorgers uit de hele gemeente, maximaal één keuze

Avondje voetbal (vanaf 16 jaar) Vr 18 nov JENS Vesting 6

Cabaret Mini & Maxi  Wo 9 nov Atlas Theater 5

’t Oal’ Volk Vr 11 nov Atlas Theater 5

Activiteiten per gebied: voor mantelzorgers die in dit gebied wonen, één keuze

De Blokken (Barger-Compascuum, Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en Zwartemeer) 

Verwendag Di 8 nov De Collinck 6

Emmen Noord (Emmermeer en Emmen centrum)  

Lunch en film Wo 9 nov Meerstede 7

Emmen Oost (Emmerhout en Angelslo)  

Een gezellige middag Do 10 nov Op eigen Houtje 7

Emmen Zuid (Bargeres, Rietlanden, Delftlanden en Parc Sandur )   

Bezoek Wildlands Vr 11 nov Wildlands 8

De Monden (Emmer- Compascuum, Roswinkel, Weerdinge en Nieuw-Weerdinge) 

Verwenmoment Di 8 nov De Badde 8

De Velden (Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Zandpol, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Erica)
Let op: slechts 1 keuze: busreis of bloemschikken!

Dagtocht met de bus Za 12 nov Vertrek vanaf Kerkeind 1, Schoonebeek 9

Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol  

Workshop bloemschikken Di 8 nov Zuiderkerk 9

Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen  

Workshop bloemschikken Wo 9 nov ’t Aole Gemientehoes 9

Erica  

Workshop bloemschikken Do 10 nov Kerk het Kruispunt 9

Speciaal voor de jonge mantelzorgers    

6 t/m 12 jaar: workshop circus Wo 9 nov Klazienaveen 10

13 +: bowlen en barbecueën  Do 10 nov Emmen 10

Speciaal voor de werkende mantelzorgers    

Nachtsafari in Wildlands Za 12 nov Wildlands 10
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Programma Algemeen programma

Mini & Maxi

“NU!”                                          
                                                                                                                           
Woensdag 9 november, Tijd: 20.00 uur

Wat Vorig jaar stonden Karel de Rooij en Peter de Jong na twaalf jaar weer op het podium als Mini & Maxi. En dat hebben 
ze geweten. Avond na avond waren de theaters uitverkocht. Dat smaakte dus naar meer. De heren gebruiken de 
ervaringen van de afgelopen jaren als coach en mentor van variététalenten zoals Ashton Brothers en Percossa, en hun 
hoofdrollen in de theaterhit Wachten op Godot om hun repertoire op te frissen en in vernieuwde vorm uit te brengen.  
In samenwerking met vaste regisseur Jos Thie maken Karel en Peter een voorstelling die aan het Mini & Maxi van weleer 
een nieuwe dimensie toevoegt. NU! zit boordevol hilarische sketches, vernuftige capriolen, grappige muziekstukken en 
spitsvondige dialogen. Het is, kortom, Mini & Maxi als vanouds, maar dan nóg beter.

Waar Atlas Theater, Raadhuisplein 100, Emmen 

’t Oal’ Volk – PREMIERE –

“Druppie rood in ’n emmer wit”                                          
                                                                                                                           
Vrijdag 11 november, Tijd: 20.00 uur 

Wat “Druppie rood in ’n emmer wit” speelt zich af rond herberg, annex café Troost. Veel dorpelingen verheugen zich op de 
naderende dorpskermis maar de burgemeester dreigt roet in het eten te gooien. Hij wil het culturele peil van het dorp 
opkrikken, vindt kermissen achterhaald en twijfelt bovendien aan de integriteit van de kermisartiesten Lorenzo Caprioza 
en zijn dochter Isadora. Maar… als de burgemeester, die overigens niet geliefd is bij zijn dorpelingen, een gruwelijk 
scheve schaats rijdt, is het hek van de dam. Hij moet zich in de meest onmogelijke bochten wringen om zijn hachje te 
redden, samen met wethouder Albert Dressing, oliebollenvrouw Jeichie Flotterboks, Otie Troost en nog veel meer mooie 
dorpsfiguren. Uiteindelijk ervaren ze allemaal dat het eentonige leven kleur krijgt door liefde en muziek! Blijspel in drie 
bedrijven door Harm Dijkstra.

Waar Atlas Theater, Raadhuisplein 100, Emmen 

Algemeen
U kunt alleen een activiteit bezoeken in uw eigen gebied.
Daarnaast zijn er algemene activiteiten, waarvan u er één mag kiezen. De opening en de themamiddag mogen naast alle andere 
activiteiten door iedereen bezocht worden. Verder zijn bepaalde activiteiten alleen bestemd voor bepaalde doelgroepen zoals: de jonge 
mantelzorgers en de werkende mantelzorgers.

Vieringen
In de meeste kerken in de gemeente Emmen zal er in de diensten tijdens de Week van de Mantelzorg aandacht geschonken worden 
aan het onderwerp mantelzorg.  

Mantelzorgdienst                                                                       

Zondag 6 november, Tijd: 10.00 uur

Wat In 2015 was het thema ‘Laat je zien’ het thema van de Week van de Mantelzorg. Daarmee werd het belang onderstreept 
dat mantelzorgers zich kenbaar maken. Zo kunnen zij de steun krijgen die zij verdienen. In 2016 willen we verder 
gaan dan ‘laten zien’ en de nadruk leggen op het samen doen. ‘Mantelzorg doe je samen’ zal ook het thema zijn van 
de dienst op de startzondag van de mantelzorgweek in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. Voorganger is ds. Elly 
Wisselink. Na de dienst is er koffie. Iedereen is welkom; ook vrienden, kennissen en buren.

Waar Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86, Nieuw-Amsterdam

Officiële opening

Opening Week van de Mantelzorg    

Maandag 7 november, Tijd: 9.30 tot 14.00 uur

Wat 9.30 uur: zaal open
 10.00 uur : officiële opening
 Onderhoudend programma met het koor ‘Fafaron’, Gerald Janse van Adevents verzorgt de rest van de ochtend
 12.30 uur: Uitgebreide lunch 

Waar Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam

Themamiddag

Themamiddag

‘Mantelzorg doe je samen’

Maandag 7 november, Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Wat Het thema ‘Mantelzorg doe je samen’ staat centraal deze 
middag, toegespitst op respijtzorg. Wat is respijtzorg, welke 
mogelijkheden en voorzieningen zijn er, zijn er vergoedingen 
en welke ontwikkelingen spelen er bijvoorbeeld op het gebied 
van zorghuizen? Inleiders uit provincie en gemeente zullen dit 
toelichten. Mantelzorgers en belangstellenden, laten we samen 
dit gesprek aangaan: laat u horen!

Waar Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam
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Avondje voetbal                                                                                                                        
                                                                                                                           
Vrijdag 18 november, Tijd: 19.00 uur

Wat Voor onze voetballiefhebbers: FC Emmen speelt tegen SC Cambuur. 
Aanvang vanaf 19.00 uur. Bij de ingang krijgt u uw toegangskaart, daarna wordt u ontvangen met een drankje en om 
20.00 uur kunt u de wedstrijd bijwonen. 
LET OP: minimumleeftijd 16 jaar.

Waar JENS Vesting, Stadionplein 1, Emmen

Emmen Noord: filmmiddag                                                                                                  
(Emmermeer en Emmen centrum)
                                                                                                                           
Woensdag 9 november, Tijd: naar keuze 12.00 uur of 14.00 uur

Wat Filmmiddag met mogelijkheid tot uitgebreide lunch, naar keuze om 12.00 uur (met lunch) of om 14.00 (zonder 
lunch).

 Deze middag kunnen we genieten van de prachtige natuurfilm “Waterland Drenthe”. De film laat zien wat zich 
afspeelt in de Drentse beken en moerassen. Er is o.a. gefilmd in het Nationaal Park Drentsche Aa, het Reestedal en tal 
van andere waterpartijen in Drenthe. De film wordt toegelicht door de filmmakers Henk Bos en Janetta Veenhoven. 
Voorafgaand aan de film kunt u een uitgebreide lunch gebruiken in De Meerstede. De lunch begint om 12.00 uur 
(apart opgeven graag) en de film begint om 14.00 uur.

Waar De Meerstede, Nijkampenweg 73, Emmen

Emmen Oost: gezellige middag
(Emmerhout en Angelslo)
                                                                                                                           
Donderdag 10 november, Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Wat Tijdens deze gezellige middag worden er verhalen verteld aan de hand van foto’s van oud Emmen door de heer Bouma. 
Heeft u nog foto’s van Emmen Oost dan zijn die welkom. U kunt ook gedichten maken onder begeleiding van de heer 
Beltman. Verder kunt u dansen met mevrouw Beltman. De troubadour, Edgar Smit, heeft een gevarieerd repertoire 
en bij hem mag u ook verzoeknummers aanvragen en u kunt natuurlijk ook meezingen! Uiteraard horen hier ook een 
natje en een droogje bij.

Waar ‘Op eigen Houtje’, De Lemzijde 87-88, Emmen

De Blokken: verwenmoment 
(Barger-Compascuum, Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en Zwartemeer)                       
                                                                                 
Dinsdag 8 november, Tijd: 9.00 – 14.00 uur

Wat Ook dit jaar hebben we weer een mooie verwenochtend
 9.00 uur: ontvangst met koffie
 9.15 uur: opening

 Verwenprogramma:
 U kunt meedoen aan twee onderdelen, maar wij vragen u ook twee reserveonderdelen aan te kruizen, voor het geval 

uw eerste keuzes vol zitten. 
13.00 uur: gezamenlijke afsluiting met een heerlijke lunch

 Kapper

 Manicure

 Pedicure

 Masseur

 Schoonheidsspecialiste

 Bloemschikken
   

Waar De Collinck, Postweg 125, Barger-Compascuum
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Emmen Zuid: bezoek Wildlands
(Bargeres, Rietlanden, Delftlanden en Parc Sandur)
                                                                                                                           
Vrijdag 11 november, Tijd: 10.30 – 16.00 uur

Wat Beleef een prachtige dag in het nieuwe park Wildlands, uiteraard met lunch en koffie en thee.

Waar Wildlands, Raadhuisplein 99, Emmen

De Velden: bloemschikken of dagtocht
(Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica, Zandpol, Weiteveen, Schoonebeek,  
Nieuw-Schoonebeek)
                                                                                                                           

U heeft de keuze uit een workshop bloemschikken of een bustocht, zoals hieronder beschreven. U mag maar aan één van deze twee 
activiteiten meedoen! Wilt u duidelijk aangeven wat uw 1e en wat uw 2e keus is? Er kunnen 61 personen met de bus mee. Als de bus 
vol is, krijgt u hiervan bericht en kunt u alsnog deelnemen aan de workshop bloemschikken in uw buurt. 

Keuze 1: Workshop bloemschikken
Dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 november 
Tijd: aanvang alle avonden 19.00 uur

Wat Een creatie met kleurrijke herfstmaterialen uit de natuur in een houten kratje voor buiten. Annetta Grevenstuk zal deze 
workshops verzorgen.

 Dinsdag 8 november voor Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol 
Waar Zuiderkerk (achteringang), Vaart ZZ 86, Nieuw Amsterdam

 Woensdag 9 november voor Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen
Waar ‘t Aole Gemientehoes, Kerkeind 1, Schoonebeek

 Donderdag 10 november voor Erica
Waar In de ruimte van de kerk Het Kruispunt (naast ‘t Schienvat), Heidebloemstraat 2, Erica.

Keuze 2: Dagtocht met de bus
Zaterdag 12 november, Tijd: 9.30 – 16.00 uur

Wat Op zaterdag 12 november vanaf 09.30 uur kunt u koffie drinken in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek. We 
vertrekken om 10.00 uur en rijden o.l.v. een gids een mooie route langs kleine weggetjes en mooie natuurgebieden. 
In Musselkanaal (restaurant “De Gelegenheid” ) gaat u genieten van een warm/koud buffet. Om 13.30 uur stappen 
we weer in de bus en rijden naar Emmer-Erfscheidenveen. Hier brengt u een bezoek aan “De woonboot van Nelis en 
Leentje”. U kunt hier rondkijken in enkele ruimtes, die ingericht zijn in nostalgische sfeer. Nelis zal accordeonmuziek 
voor u spelen. Wij zijn om ca.16.00 uur terug in Schoonebeek. 

 LET OP: In de bus mag niet gerookt worden. 

Waar ’t Aole Gemientehoes, Kerkeind 1 Schoonebeek

De Monden: verwenmoment                                                                                                   
(Emmer-Compascuum, Roswinkel, Weerdinge en Nieuw- Weerdinge) 
                                                                                                                           
Dinsdag 8 november, Tijd: 13.30 – 14.30 uur

Wat Tijdens deze verwenmiddag georganiseerd door Oriflame krijgt u een huidmassage en gezichtsreiniging. Het wordt 
natuurlijk een gezellige middag waarbij ook gedacht wordt aan de innerlijke mens. 

Waar De Badde, Eerste Kruisdiep Oostzijde 9, Nieuw-Weerdinge
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Contactinformatie
Opgeven kunt u:
• Bij voorkeur digitaal: u vindt het formulier op  

www.gemeente.emmen.nl, u kunt het op de computer 
invullen en met één klik op de knop verzenden. 

• Per post: t.a.v. Petra Jalving, Dordsestraat 33,  
7811 LA Emmen.

• Inleveren bij: het contactpunt mantelzorg in uw buurt.

Voor vragen die u niet heeft gevonden in de lijst met veel 
gestelde vragen kunt u contact opnemen met:

Stichting Interkerkelijk contactpunt Mantelzorg Emmen
Emmen Noord, Centrum, Oost en Zuid
Contactpersoon: Titia van den Berg
Tel. nr: 06 – 4040 45259
E-mail: info@mantelzorgemmen.nl

Contactpunt mantelzorg De Velden
Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica, Zandpol, Weiteveen, 
Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek
Contactpersoon: Hester Elijzen
Tel. nr: 0591 – 555 366
E-mail: hesterelijzen@gmail.com

Contactpunt mantelzorg De Blokken
Barger-Compascuum, Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en 
Zwartemeer
Contactpersoon: Catrien Haan
Tel. nr: 0591 – 349 218
E-mail: wicahaan@home.nl

Contactpunt mantelzorg De Monden
Emmer-Compascuum, Roswinkel, Nieuw-Weerdinge
Contactpersoon: Hilly Pieters
Tel. nr: 06 – 5730 6969
E-mail: hillypieters45@live.nl 

Zorgloket Gemeente Emmen
Tel. nr: 14 0591 
E-mail: gemeente@emmen.nl 

Speciaal voor de jonge mantelzorgers

Speciaal voor de werkende mantelzorgers

Veel gestelde vragen:

Jeugd 6 t/m 12 jaar: workshop circus
                                                                                                                           
Zaterdag 12 november, Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Wat Volg vanmiddag de workshop circus en leer goochelen, jongleren 
en nog veel meer. Om 15.30 uur mag je natuurlijk aan je ouders, 
opa’s en oma’s laten zien wat je allemaal geleerd hebt vandaag. 
Spannend! Ennuh, uiteraard  mag je ook dit jaar weer een vriend 
of vriendin meenemen.

Waar Circus Carantelli, Industriestraat 29, Klazienaveen (zij ingang 
loods)

Waarom is er een andere indeling gemaakt?
Omdat alle welzijnswerk is ingedeeld in deze gebieden.

Ik vind het aangeboden programma bij mij in de buurt niet leuk, mag ik dan toch naar een ander gebied?
Nee, dat kan helaas niet. De werkgroep meent ook leuke alternatieven te hebben in het algemene programma. 

Ik wil alleen deelnemen aan een lunch, kan dat?
Dat kan, als u dit aangeeft bij uw aanmelding.

Waarom is er geen verwendag meer bij het Hondsrug College?
Omdat er dit jaar geen capaciteit was bij het Hondsrug College om dit mogelijk te maken.

Mag ik iemand meenemen naar een activiteit?
Alleen als diegene ook mantelzorger is mag u deze meenemen, let daarbij ook op de aangegeven leeftijd of doelgroep en geef dit aan 
op het opgaveformulier. Jonge mantelzorgers mogen altijd een vriend of vriendin meenemen, wel aangeven op het aanmeldformulier.

Hoe kom ik in het bezit van toegangskaarten?
Bij de activiteiten waar dit nodig is, krijgt u een bevestiging van deelname, hierin staat vermeld hoe laat u aanwezig dient te zijn en hoe 
u de kaarten krijgt.

Ik ben ziek of verhinderd op de dag van de door mij gekozen activiteit, wat moet ik doen?
Zodra u weet dat u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan de contactpersoon in uw gebied (zie hieronder). 

Worden er foto’s gemaakt tijdens de Week van de Mantelzorg?
Ja, die foto’s gebruiken we voor het programmaboekje volgend jaar. 

Nachtsafari Wildlands
                                                                                                                           
Zaterdag 12 november, Tijd: 17.30 – 21.00 uur

Wat Eerst krijgt u een heerlijk buffet en daarna gaat u op 
avondexpeditie. Dit is een spannende expeditie na sluitingstijd, 
waarbij een gids u meeneemt op avondsafari. Ontdek hoe de 
natuur en de dieren zich voorbereiden op de nacht en welke 
gevaren er ’s nachts op de loer liggen.

Waar Wildlands, Raadhuisplein 99, Emmen

Jeugd 13+: bowlen en barbecueën
                                                                                                                           
Donderdag 10 november, Tijd: 17.00 – 20.30 uur

Wat Een middag vol fun, eerst gezellig bowlen, gooi jij alle pionnen in één keer om? Daarna lekker barbecueën en je mag 
ook een vriend of vriendin meenemen. 

 Bowlen van 17.00 – 19.00 uur
 Barbecueën van 19.00 – 20.30 uur

Waar Bowl & Fun, Wilhelminastraat 83, Emmen
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