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Mantelzorgers in 

het zonnetje!

Als ik denk aan mantelzorgers, dan zie ik mensen 
die zich met veel liefde en toewijding inzetten 
voor de dagelijkse zorg voor hun partner, kind, 
ouders of andere familieleden of naasten. Met een 
voortdurende inzet bent u als mantelzorger nauw 
betrokken in hun levens. 

Ik heb veel bewondering voor u als mantelzorger. 
Voor de buitenwereld valt het vaak niet op dat u thuis 
zorgtaken heeft. Het vraagt extra tijd en aandacht en 
dat heeft invloed op het meedoen aan activiteiten, het 
blijven opzoeken van vrienden, studie of werk. Alles bij 
elkaar is het behoorlijk zwaar.

Gelukkig staan steeds meer werkgevers stil bij wat zij 
kunnen doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk 
te combineren. In september is de website www.
mantelzorginfopunt.nl gestart. Deze website biedt 
werkgevers hiervoor praktische tips. Op deze manier 
wordt het begrip voor mantelzorgers bij zoveel mogelijk 
werkgevers vergroot.

U verdient het om in het zonnetje gezet te worden. 
Natuurlijk het hele jaar door, maar in bijzonder tijdens de 
Week van de Mantelzorg van 4 t/m 9 november. Tijdens 
deze week verrassen wij mantelzorgers in de gemeente 
Emmen met leuke activiteiten. Het thema van deze 
week is ‘de mantelzorger in het zonnetje’. Ook aan de 
jonge mantelzorgers is gedacht. We hopen dat er voor 
iedereen iets bij zit. Dus twijfel niet en meld u snel aan! 

Ik wens u alvast veel plezier tijdens de Week van de 
Mantelzorg. Vergeet niet te genieten van de extra 
zonnestralen in deze week. 

Guido Rink
Wethouder Economische zaken, Wmo en Emancipatie

Voorwoord
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Uitleg programmaboekje en aanmelden

Als blijk van waardering voor uw zorg en inzet als 
mantelzorger, wordt ook dit jaar weer een Week van 
de Mantelzorg georganiseerd. Welzijngroep Sedna, de 
Contactpunten mantelzorg in Emmen en de VPB hebben 
ook dit jaar weer een mooi programma met activiteiten 
voor u samengesteld. In dit programmaboekje vindt u alle 
activiteiten die we tijdens de Week van de Mantelzorg in de 
gemeente Emmen organiseren. 

De spelregels
U bent mantelzorger als u in het afgelopen jaar minimaal 3 
maanden lang 8 uur per week voor een naaste zorgt. Voldoet u 
hieraan? Dan kunt u zich aanmelden. 

Activiteiten 
Iedere mantelzorger is welkom op de centrale opening met lunch 
en creatieve themamiddag. Daarnaast mag u meedoen aan één 
algemene activiteit. Meld u zo snel mogelijk aan want vol = vol!

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor een activiteit via het digitale 
aanmeldformulier op de website van de gemeente Emmen (link: 
gemeente.emmen.nl/mantelzorg). Dit kan tot 28 oktober 2019. 
Heeft u geen internet, dan kan iemand in uw naaste omgeving 
misschien helpen bij het invullen van het formulier. Is er niemand 
die u kan helpen? Bel dan op werkdagen met Thea van Oostrum 
via telefoonnummer 0591 680 800 (tot 14.00 uur). Als zij niet 
aanwezig of bereikbaar is, worden uw gegevens genoteerd. Thea 
belt u daarna zo spoedig mogelijk terug.

De aanmeldingen vinden plaats onder voorbehoud. Als uw 
voorkeurskeuze vol is, ontvangt u hierover per e-mail bericht. 
Het is daarom belangrijk dat u een e-mailadres invult op het 
aanmeldformulier.

Foto’s
De activiteiten in de Week van de Mantelzorg zijn publieke 
activiteiten. Tijdens deze week worden er foto’s gemaakt. Deze 
foto’s worden gebruikt voor publiciteit over de Week van de 
Mantelzorg. Wees er zelf alstublieft alert op dat u niet op de foto 
komt als u dat niet wilt.

Vervoer
In principe zorgt u zelf voor vervoer van en naar de activiteiten. 
Voor jonge mantelzorgers tot en met 12 jaar maken we een 
uitzondering. Als zij vervoer nodig hebben, kunt u dit aangeven 
op het aanmeldformulier. Sedna zorgt dan voor vervoer en neemt 
hierover contact met u op. 

Vragen?
Achter in dit programmaboekje, ziet u een lijst met ‘veel gestelde 
vragen’. In deze lijst staan de antwoorden op deze vragen. 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Thea 
van Oostrum via telefoonnummer 0591 680 800 of via e-mail: 
t.vanoostrum@sednaemmen.nl.
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Programma Week van de Mantelzorg 

Voor iedereen vrij toegankelijk

Vieringen

De meeste kerken in de gemeente Emmen schenken tijdens de diensten in de Week van de Mantelzorg aandacht aan mantelzorg. 

Mantelzorgdienst                                                                       

Zondag 3 november, Tijd 10.00 uur

Er is een speciale dienst rond het thema mantelzorg. Na de dienst is er koffie en thee. Iedereen is welkom; ook vrienden,  
kennissen en buren.

Waar Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86, Nieuw-Amsterdam

Opening Week van de Mantelzorg                                                                                         

Maandag 4 november, Tijd: 9.30 tot 13.30 uur

09.30 uur: zaal open, ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: officiële opening door wethouder Guido Rink. 
10.15 uur:  muzikaal programma onder leiding van Marion Maters. Marion Maters zingt de mooiste liedjes uit het rijke repertoire van 

weleer. Haar prachtige stem neemt u mee door de tijd. Herkenbaar voor iedereen en meezingen gaat vanzelf. 
11.00 uur:  pauze
11.30 uur:  vervolg programma Marion Maters
12.30 uur:  uitgebreide lunch 

Waar Hotel Emmen, Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam
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Programma openingsdag Week van de Mantelzorg 

Middagprogramma
‘De mantelzorger in het zonnetje’ 
Maandag 4 november, Tijd: 14.00 tot 16.30 uur

U mag kiezen uit 6 leuke workshops. Wij bieden deze aan in samenwerking met de 
Kunstbeweging. U kunt aan één workshop deelnemen. Elke workshop duurt ongeveer 2 uur. 
Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje. Voor aanvang van het ochtendprogramma 
kunt u uw voorkeur voor de workshop doorgeven.  

Workshop Handlettering 
o.l.v. Jessica Mencke

Kent u die menuborden met mooi geschreven 
teksten? Die techniek heet handlettering. In 
deze workshop leert u de basisbeginselen van 
handlettering en krijgt u inspiratie, tips en trucs. U 
krijgt een krijtbord van 30 x 40 cm. Hierop kunt u 
een mooie toepasselijke tekst zetten. Het krijtbord 
en de krijtstift mogen mee naar huis. Ook krijgt u 
veel inspiratie mee zodat u thuis lekker verder kunt 
gaan.                    

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde 
Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam

Workshop schilderen in mixed mediatechniek 
o.l.v. Ellen Kroeze en Dick Lubbersen van Atelier Helderrood

Mixed media is een nieuwe trend binnen het schilderen. Door diverse afbeeldingen te combineren met verf en ruimtelijke materialen, 
kun je verrassende effecten bereiken. Tijdens de workshop mixed media leert u alles over opbouw, compositie, gelaagdheid 
materiaalkeuze (foto’s, knipsels, ruimtelijk materiaal, etc.) en technieken (schilderen, druktechnieken, collage, sjabloneren, etc.). Ook 
materialen als foto’s, etiketten, bladzijden uit boeken, boutjes, moertjes, blik, touw en knopen lenen zich erg goed om toe te passen 
in uw eigen mixed media schilderij.                     

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam

Yoga o.l.v. van Ellen Hoexum van ‘Me Factory Yoga en Lifestyle’

Als mantelzorger heeft u een verantwoordelijke taak. Dan kan het heel erg fijn zijn om een rustmoment te hebben om uzelf weer op 
te laden. Yoga kan daar absoluut bij helpen. Deze yogaworkshop is voor iedereen te volgen. U hoeft niet per se lenig te zijn. Op een 
ontspannen manier met een vleugje humor wordt u begeleid op een reisje naar ontspanning en rust.                    

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam
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Workshop Werelddans o.l.v. Aukje Oosterkamp

Samen dansen is gezellig, geeft plezier en houdt u jong. Kom lekker ontspannen dansen en geniet van de internationale, 
aanstekelijke muziek! We nemen u mee naar landen in en buiten Europa en laten u kennismaken met de enorme variëteit in dansen.                        

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam

Creatieve workshop
‘Eigenwijs Jezelf’
o.l.v. Nelleke Berg van Atelier Helios 
praktijk voor tekentherapie, beeldend 
coachen en kunstzinnige vorming

Verras uzelf met een uniek kleurrijk kunstwerk. U maakt een 
profielcollage in woord en beeld.                         

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde Herendijk 50,  
 Nieuw-Amsterdam    

Theaterworkshop ‘De mantelzorger in het voetlicht’ o.l.v. Frannie Homburg

In deze workshop gaat het om samen spelen, plezier hebben, improviseren en ontdekken. U hoeft geen ervaring met toneelspelen te 
hebben en ook geen teksten te leren. Het gaat om lol, samenwerken en hier en daar een klein beetje lef.                       

Waar Hotel Emmen Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam               
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Algemeen programma

Overige activiteiten 

Theekransje                                                                         

Dinsdag 5 november, 
Tijd 09:30-11:30 uur

Even een moment samen genieten en niets moeten in een 
ontspannen sfeer met een kopje thee/koffie en iets lekkers. Het is 
een moment vol pure aandacht voor elkaar, plezier en (h)erkenning. 

Waar Wijkcentrum Angelslo, Statenweg 109, Emmen

Lezing: Wet en regelgeving in zorgland verzorgd door MEE NL                                                                       

Dinsdag 5 november, Tijd: 14:00 tot 16:00 uur

Tijdens de lezing behandelen we verschillende onderwerpen namelijk; Welke wetten zijn er? Welk loket verstrekt de juiste voorziening? 
Wat is het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget? En, hoe gaat u eventueel in bezwaar? Aan de hand van 
praktische voorbeelden nemen we de verschillende wetten en regels door. Tijdens de presentatie is er altijd ruimte voor vragen. 

Juridisch medewerker
Na afloop van de lezing is een sociaaljuridisch medewerker beschikbaar. Deze kan u tips en adviezen geven over uw zorgvragen.  
Als er een wachtlijst ontstaat, zorgen we voor een oplossing. 

Waar Woonwijkcentrum Holdert, Hondsrugweg 101, Emmen

Workshop: ‘Leven met niet 
aangeboren hersenletsel’
verzorgd door MEE NL in samenwerking 
met de patiëntenvereniging Hersenletsel                                                                       

Donderdag 7 november, 
Tijd 13.30 tot 15.00 uur

Luister, leer en ervaar
Heeft iemand in uw nabije omgeving niet aangeboren hersenletsel 
(n.a.h.)? Zou u hier meer over willen weten of heeft u vragen zoals: op 
welke manier gaan andere mantelzorgers hiermee om? Dan nodigen wij u 
van harte uit voor onze workshop ‘Luister, leer en ervaar’ leven met n.a.h. 

Tijdens de workshop vertelt onze ervaringsdeskundige over de impact van 
n.a.h. in haar leven. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Na de 
workshop, kunt u met andere mantelzorgers door praten over n.a.h. Voor 
wie wil, bieden wij ervaringsoefeningen aan. Hiermee kunt u ervaren hoe 
ingewikkeld de eenvoudigste handelingen soms kunnen zijn.

Waar Welzijngroep Sedna, Hooggoorns 11, Emmen
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Algemeen programma

Autisme belevingscircuit verzorgd door MEE NL                                                                      

Vrijdag 8 november, Tijd: 10.00 tot 12.30 uur

Door verschillende opdrachten, ervaart u tijdens dit circuit hoe het voelt om autisme te hebben en welke impact dit heeft op het 
dagelijks leven.  

Het Autisme belevingscircuit is een beproefde methode om meer te leren over autisme en voor veel deelnemers een ware eyeopener. 
Door je in de denk- en gevoelswereld van iemand met autisme te verplaatsen, krijg je inzicht in de belevingswereld en begrijp je beter 
waarom iets wel werkt of niet werkt in de dagelijkse praktijk. 

Opdrachten, tips en adviezen 
Tijdens het uitvoeren van de opdrachten, ervaart u niet alleen hoe iemand met autisme op bepaalde situaties reageert. Maar ook wat 
diegene voelt en denkt. Trainer Matthijs van der Monde geeft ook praktische tips en adviezen om goed om te gaan met iemand met 
autisme. 

Waar Woonwijkcentrum Holdert, Hondsrugweg 101, Emmen.
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Algemeen programma

Keuzeprogramma
Uit onderstaande activiteiten, mag u één activiteit kiezen.  

Verwendag                                                                         

Dinsdag 5 november, 
Tijd: 9.30 tot 13.30 uur 

Contactpunt mantelzorg De Blokken 
organiseert al jaren een heerlijke 
verwendag. We beginnen de ochtend 
met een kop koffie of thee. Daarna 
start de verwendag. U kunt zich 
laten verwennen door een kapper, 
een masseur, een nagelstyliste, een 
grimeur of een pedicure.

Waar De Collinck, Postweg 125, 
Barger-Compascuum 

Workshop: OUT OF THE BOX High tea                                                                     

Dinsdag 5 november of woensdag 6 november, Tijd: 13.00 tot 15.00 uur

Het bestuur van Contactpunt mantelzorg Emmen-Zuid organiseert in samenwerking met het Kooklokaal een workshop high tea. 
Echter geen gewone high tea, nee we gaan dit keer OUT OF THE BOX! We gebruiken recepten uit verre oorden als Thailand, Zuid-
Afrika, Italië enzovoort. Als het klaar is, gaan we natuurlijk alles proeven en opeten. We wanen ons hierdoor even in verre zonnige 
oorden. 

Waar Kooklokaal, Waanderweg 150, Emmen

Lunch en natuurfilm Wildernis in Drenthe                                                                

Woensdag 6 november, Tijd lunch: 13.00 uur, film: 14.00 tot 17.00 uur

Eerst gaan we gezellig samen lunchen en elkaar leren kennen. Daarna gaan we samen genieten van de prachtige film Wildernis in 
Drenthe van Henk en Janette Bos. Deze film is, net als hun andere natuurfilms, opgenomen in het schilderachtige landschap van 
onze provincie Drenthe. De film boeit van begin tot einde. Met een onmiskenbaar gevoel voor sfeer en oog voor detail toveren de 
natuurfilmers de schoonheid van het Drentse landschap op ieders netvlies.

Waar Rensenpark, Loods 13, Minister Kanstraat 16 (Aziëhuis) Emmen
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Algemeen programma

Lunch en optreden van entertainment duo 
Rien en Harm Jan                                                                       

Donderdag 7 november, Tijd 12.30 tot 17.00 uur

Na ontvangst, een heerlijke lunch en alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur volgt dan het optreden van Rien van 
Boven en Harm Jan Wijnholds. Zij verzorgen een programma met muziek, luisterliedje en entertainment. Harm Jan speelt prachtige 
meezingnummers op keyboard en zorgt voor swingende dansmuziek. 

Waar Wijkcentrum Angelslo, Statenweg 109, Emmen

Workshop kaarsen maken                                                                  

Donderdag 7 november, Tijd: 09.30 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 15.30 uur

Contactpunt mantelzorg De Monden organiseert na het grote succes van de workshop ‘Kaarsen maken’ van vorig jaar nu een vervolg 
samen met Kaarsenmakerij Miranda. Na een kopje koffie of thee, gaat u aan de slag. U maakt een ‘sprookjeskaars’ die u lange tijd 
kunt gebruiken door er een waxinelichtje in te zetten.
Vorig jaar hebben we gemerkt dat deze workshops snel vol zitten. Als het nodig is, hebben we de mogelijkheid om ook op 
vrijdagmorgen en/of middag deze workshop in te zetten. U kunt zich in eerste instantie alleen opgeven voor de donderdag. In het 
aanmeldformulier kunt u aangeven of u eventueel ook op de vrijdag kan.

Waar Het Stadhoes, Stad 15, Roswinkel
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Algemeen programma

Ontdek het nieuwe Aquarena zwembad                                                                     

Zaterdag 9 november, Tijd: 10.00 tot 13.00 uur

Na het ontvangst volgt een rondleiding achter de schermen van het nieuwe zwembad. Daarna kunt u zwemmen. Om 12.00 uur is 
er onder het genot van een drankje en een hapje tijd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Als u liever wat langer 
in het zwembad blijft, kan dit natuurlijk ook. 

Waar Aquarena, Stadionplein 23, Emmen

Gezelligheid met het levende jukebox duo Djoeke en Wietske 
inclusief lunch                                                                  

Zaterdag 9 november, Tijd 09.30 tot 14.00 uur

Het levende jukebox duo Djoeke en Wietske vermaakt ons vandaag met hun uitgebreide muzikale repertoire en hilarische acts. Er is 
tijdens de act veel interactie met het publiek. Mensen worden af en toe ook uitgenodigd om mee te doen. Dat kan in de vorm van 
meezingen en een dansje, maar u kunt ook een onderdeel worden van de act die bij het liedje hoort. We sluiten de dag af met een 
uitgebreide lunch. 

Waar Zalencentrum d’Aol Meul, van Goghstraat 27 a, Veenoord
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Kinderfeest voor basis-
schoolleerlingen bij Parc 
Sandur                                                               

Zaterdag 9 november, 
Tijd: 10.45 tot 14.00 uur 

Voor de jonge mantelzorgers van de basisschool hebben 
we bij Parc Sandur een kinderfeest georganiseerd. Je 
mag 2 activiteiten kiezen om te doen. Wat kies jij? Wil 
jij klimmen op de klimwand, ‘bubble’ voetbal spelen, 
lasergamen of bowlen? Voor tussendoor is er eten en 
drinken. Je mag een vriend of vriendin meenemen. 

De kinderen worden opgevangen in de sporthal door de 
leden van het Contactpunt jonge mantelzorgers en door 
medewerkers van Parc Sandur. Alle activiteiten worden 
begeleid.

Waar Parc centrum Sandur, Sandurdreef 5, Emmen

Jongeren (voortgezet onderwijs) Wie is de RAT!?                                                                      

Donderdag 7 november, Tijd 18.00 tot 21.30 uur

Doe mee met ‘Wie is de rat!?’ Hét spel als je houdt van spanning, teambuilding en gezelligheid, gebaseerd op ‘Wie is de Mol?’. We 
verzamelen bij Grandcafé Plein. Daar eten we een hapje. Daarna stellen we de teams samen en leren we elkaar een beetje kennen. 
Vervolgens begint het spel in het centrum van Emmen. Speel slim als team, ontmasker de rat snel en scoor zoveel mogelijk punten 
tijdens de doe- en denkopdrachten. Eén probleem... Er is ook een rat actief. Deze heeft het tegenovergestelde doel, namelijk zo min 
mogelijk punten scoren. Welk team ontdekt de rat als eerste en gaat er vandoor met de felbegeerde ‘Wie is de Rat’ trofee?
Je mag een vriend of vriendin meenemen.

Waar Grandcafé Plein, Dalipassage 36, Emmen

Theekransje voor 
jonge mantelzorgers                                                                

Woensdag 6 november, 
Tijd: 13:30-15:30 uur

Even een moment samen genieten en in een 
ontspannen sfeer een kopje thee/koffie en iets 
lekkers. Het is een moment vol pure aandacht 
voor elkaar, plezier en (h)erkenning. 

Waar Wijkcentrum Angelslo,  
Statenweg 109, Emmen

Voor jonge mantelzorgers
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Informatie voor de werkende mantelzorger

Mantelzorg Infopunt:
eerste hulp voor werkgevers
bij mantelzorg                                                                         

In september 2019 heeft de VPB Emmen in samenwerking met onder meer de Provincie Drenthe de website www.mantelzorginfopunt.nl
gelanceerd. Dit is een online helpdesk voor werkgevers die te maken krijgen met mantelzorgers op de werkvloer. De website is 
bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het thema werk en mantelzorg. Met vragen van werkgevers als uitgangspunt biedt het 
Mantelzorg Infopunt tips en praktische instrumenten om te komen tot mantelzorgvriendelijk beleid. Met deze website hopen we het 
bewustzijn over het combineren van werk en mantelzorg en het begrip voor mantelzorgers bij zoveel mogelijk werkgevers te kunnen 
vergroten. 

Mantelzorg Infopunt is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Interreg Noordzeeregio Programma voor het project In 
For Care. Aandacht voor mantelzorg bij werkgevers is in Drenthe een belangrijk onderdeel van dit project.  

Uit onderzoek is gebleken dat bijna één op de vier werknemers een baan combineert met mantelzorgtaken. Naar verwachting zal het 
aantal mantelzorgers toenemen, onder andere door de vergrijzing en de tekorten in de zorg. Daarom is het belangrijk dat werkgevers 
stil staan bij wat zij er (in overleg met hun werknemers) aan kunnen doen om werk en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen.   

Mantelzorg en werk zijn goed te combineren als de werkgever en de werknemer hier bewust mee omgaan. Zo kan overbelasting 
worden voorkomen en kunnen mantelzorgers hun werk en zorgtaken goed in balans houden. Het zichtbaar en bespreekbaar maken 
van mantelzorg, kan daarbij tot goede oplossingen leiden. Er zijn vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden zoals aanvullingen op 
verlofregelingen. Als leidinggevenden, directie, personeelsfunctionarissen, medewerkers en mantelzorgers zich hiervan bewust zijn en 
met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk beter gecombineerd worden. 
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Veel gestelde 
vragen
Er is dit jaar geen onderscheid gemaakt tussen 
algemene activiteiten en gebiedsactiviteiten. Mag ik nu 
wel aan een activiteit meedoen in een ander gebied?
Ja, dat mag. 

Ik wil alleen deelnemen aan een lunch of activiteit 
zonder lunch, kan dat?
Dat kan, als u dit aangeeft bij uw aanmelding in het 
opmerkingenveld. 

Mag ik iemand meenemen naar een activiteit?
Dat is alleen mogelijk als die persoon ook mantelzorger is. 
NB De betreffende mantelzorger moet zich apart aanmelden. 
Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) mogen een vriend of 
vriendin meenemen. 

Hoe gaat het verder na mijn aanmelding?
U ontvangt na aanmelding via het aanmeldformulier een 
melding op uw beeldscherm. Binnen twee dagen krijgt u 
een ontvangstbevestiging van Sedna. Als u deze niet heeft 
gekregen, is uw aanmelding niet goed verwerkt. Probeert u 
het dan nog eens. Als het niet lukt, kunt u contact opnemen 
met Thea van Oostrum via telefoonnummer 0591 680 800 
of via e-mail: t.vanoostrum@sednaemmen.nl. Eén week 
voor de Week van de Mantelzorg, ontvangt u de definitieve 
bevestiging met vermelding waar en hoe laat u aanwezig 
moet zijn.

Ik ben ziek of verhinderd om een dringende reden op 
de dag van de activiteit. Wat moet ik doen?
Graag afmelden via telefoonnummer: 0591 680 800.

Contact
Heeft u een vraag die niet in de lijst met veelgestelde vragen 
op blz. 11 voorkomt? Neem dan contact op met Thea van 
Oostrum via telefoonnummer: 0591 680 800 of per e-mail: 
t.vanoostrum@welzijngroepsedna.nl. Voor algemene 
vragen over mantelzorg, kunt u contact opnemen met het 
Contactpunt mantelzorg in uw eigen gebied.  

Stichting Interkerkelijk Contactpunt mantelzorg Emmen
Emmen Noord-, Oost en Zuid en Emmen centrum 
Contactpersoon: mevrouw Nely Molengraaf
Tel. nr: 0591 649992
e-mail: n.molengraaf@hetnet.nl 

Contactpunt mantelzorg De Velden
Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica, Zandpol en Schoonebeek
Contactpersoon: mevrouw Lidia Wittendorp
Tel. nr: 06 21854978
email: lidia.wittendorp@home.nl

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

Contactpunt mantelzorg De Monden
Emmer-Compascuum, Roswinkel en Nieuw-Weerdinge
Contactpersoon: Lia Haarman
Tel. nr: 06 44179906
E-mail: liahaarman1961@gmail.com

Contactpunt jonge mantelzorgers
Contactpersoon: Gerrie Vrieswijk
Tel.nr: 06 53361909
E-mail: g.vrieswijk@gmail.com



Uitgave
Gemeente Emmen

Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1
7800 RA Emmen

Eindredactie 
Team Communicatie
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Tekst 
Gemeente Emmen
Welzijngroep Sedna
Contactpunten mantelzorg 

Vormgeving en 
productie
Team Communicatie
Gemeente Emmen

48155

Opmerkingen en vragen
Neem contact op met uw 
Contactpunt mantelzorg.


