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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. Welzijnsgroep Sedna en de 

Contactpunten mantelzorg in Emmen 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 workshops in de middag. 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 welzijnsgroep Sedna  

(https://www.sednaemmen.nl/zoeken/mantelzorg/). 

Aanmelden kan van 14 september t/m 22 oktober 2021. 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.

Voorwoord

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. Ik realiseer me ook dat het tijdens 

de coronapandemie extra zwaar is geweest voor veel 

mantelzorgers. U verdient het dan ook om in het zonnetje 

gezet te worden. Natuurlijk het hele jaar door, maar in het 

bijzonder tijdens de Week van de Mantelzorg van 7 t/m 13 

november. 

Een groot deel van de activiteiten van de Week van 

de Mantelzorg kon vanwege corona vorig jaar niet 

doorgaan. Ik hoop dan ook dat u de komende editie, 

extra zult genieten van de leuke activiteiten die voor u zijn 

georganiseerd. 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.

Graag wil ik u ook nog even attenderen op de nieuwe 

website van de Contactpunten Mantelzorg 

(www.mantelzorgemmen.nl/emmen). Zij hebben een 

gezamenlijk website ontwikkeld. Hierop vindt u diverse 

informatie, tips en activiteiten van de Contactpunten 

overzichtelijk terug.

Guido Rink

Wethouder Economische zaken, Wmo en Emancipatie
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Voor iedereen vrij toegankelijk

Mantelzorgdienst

Zondag 7 november, tijd: 10.00 uur

Er is een speciale kerkdienst 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

Middagprogramma

Maandag 8 november, tijd: 13.30 tot 15.00 uur

U mag kiezen uit vijf leuke workshops. Wij bieden deze aan in samenwerking met de Kunstbeweging. U kunt aan één workshop 

deelnemen. Elke workshop duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje. 

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

Workshop Kleurrijk stippelen in Staphorsterstijl 
Onder leiding van Judith Schmidt 
Deze workshop is voor iedereen die het leuk vindt om te decoreren (geschikt voor elk niveau). Met gekleurde stippelpatronen op 

donkergekleurd papier maken we vrolijke ansichtkaarten en na enig verder oefenen stippelt u ook het omslag van een klein schriftje. 

U mag natuurlijk ook zelf iets meenemen om te bestippelen: een bloempotje of houten kleerhanger bijvoorbeeld. De stippeltjes 

maken we met een soort stempeltjes en acrylverf. Houd a.u.b. rekening met uw kledingkeuze of neem een schort mee. 

Workshop schilderen in mixed mediatechniek
Onder leiding van Ellen Kroeze en Dick Lubbersen van Atelier Helderrood 
De mixed media techniek leent zich heel goed om op een beeldende manier iets te vertellen. De basis daarvoor is een houten 

paneeltje en een of meerdere zwart- wit kopieën van een foto die u interessant vindt, die u raakt of verrast; kortom een foto waar 

u ‘iets’ mee heeft. In de workshop leert u alles over opbouw, compositie, gelaagdheid, materiaalkeuze (foto’s, knipsels, ruimtelijk 

materiaal, etc.) en technieken (schilderen, druktechnieken, collage, sjabloneren, etc.). Materialen als etiketten, bladzijden uit boeken, 

boutjes en moertjes, blik, touw en knopen lenen zich ook erg goed om toe te passen in uw eigen mixed media schilderij. Het levert 

vaak verrassende beelden op. Het mooie is dat ervaring echt niet nodig is. Iedereen kan meedoen. 

Na de workshop kunt u het kunstwerkje meenemen naar huis en daar ophangen of neerzetten. Houd a.u.b. rekening met uw 

kledingkeuze en neem een schort mee.        

Opening Week van de 
Mantelzorg 

Maandag 8 november,  
tijd: 9.30 tot 13.30 uur

Programma

09.30 uur: zaal open, ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: officiële opening door wethouder Guido Rink. 

10.20 uur: muzikale workshop onder leiding van Rineke 

Marwitz, directeur van de Kunstbeweging. ‘Vanuit 

uw stoel gaat u op reis naar Zandvoort, de Afrikaanse 

jungle en het Mondriaanmuseum. Laat u verrassen 

door ritmes en klanken waar u zelf onderdeel van 

bent. Bent u standvastig in een ritme, hoort u wat 

uw buurvrouw of buurman doet en bent u wel eens 

met uw stem van een zandduin gegleden? Maak het 

mee en... uw applaus klinkt nooit meer hetzelfde!’ 

11.05 uur: pauze 

11.25 uur: vervolg programma met muziek van Martijje. Zij 

is een Nederlandse jazzzangeres, componist en 

tekstschrijfster. Geboren en getogen in Grolloo zingt 

zij voor ons de prachtigste liedjes. De Drentse taal 

is de rode draad van haar carrière als zangeres. Zelf 

zegt ze daar over: ‘Drents is een warme, zangerige 

taal die goed combineert met muziek. Ik vind het 

fijn om het Drents te combineren met eigentijdse 

muziek. Drents heeft iets nuchters en relativerends en 

beschrijft actuele onderwerpen net even wat zachter 

dan het Nederlands. Prima te verstaan ook’. 

12.15 uur: uitgebreide lunch 

Waar: Hotel Emmen, Van der Valk, Verlengde Herendijk 50, 

Nieuw-Amsterdam

Middagprogramma
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Keuzeprogramma

Dinsdag 9 november 

Gezellige ochtend
Deze gezellige ochtend begint om 09.30 met koffie en thee. Daarna gaan we in twee groepen uiteen voor bloemschikken en een 

voorstelling van 2xRW. 2xRW is een duo dat zingt en sketches verzorgt. Halverwege de ochtend, wisselen de groepen en om 12.30 

uur sluiten we  gezamenlijk af met een heerlijke lunch. 

Waar: De Collinck, Postweg 125, Barger-Compascuum.

High tea maken en ervan genieten 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur 
Samen maken we de lekkerste high tea gerechtjes om die daarna lekker op te eten. Natuurlijk met een kopje thee erbij. 

Waar: Het Stadhoes, Stad 15, Roswinkel.

Workshop creatief met alpacawol 
Onder leiding van Anky Hulst van 19.30 tot 22.00 uur
We maken een trendy winter deurkrans 

Waar:  Dorpshuis Hoefijzer, Zuidbargerstraat 94, Emmen/Zuidbarge.

Workshop Werelddans met zowel kring als rei-dansen
Onder leiding van 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.       

Workshop Familieopstelling 
Onder leiding van Carin Schots  
Als mens maakt u deel uit van allerlei sociale groepen, ook wel systemen genoemd. De familie is daarbij misschien wel de 

belangrijkste. Ieder systeem heeft zijn eigen dynamieken met invloed op de leden van dat systeem. Door dit systeem ruimtelijk weer 

te geven worden inzichten verkregen in vragen als: wat maakt nou dat de dingen gaan zoals ze gaan? De inzichten die door een 

opstelling verkregen worden zijn vaak heel verrassend. Ontdek het ook en doe mee!

Workshop nat vilten 
Onder leiding van Wendy Hadders 
Vilt ontstaat als de schubben van wol aan elkaar gaan haken. Wij gebruiken in deze workshop de ‘nat vilttechniek’. Bij de nat 

vilttechniek maak je gebruik van warm water, zeep en je handen. Door deze combinatie, plus wrijving en druk ontstaat er een gevilte 

lap die weer voor allerlei toepassingen te gebruiken is. Vandaag maken we mooi gedecoreerde windlichten. U heeft een schort en 

een handdoek nodig voor deze workshop.

Middagprogramma Keuzeprogramma
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Woensdag 10 november

 

High tea bij Twessers 
Van 14.00 - 16.30 uur 
Tijdens het genieten van de high tea, is er entertainment van Magic Kylian. Deze winnaar van de Grant Prix op de Dynamite Day 

(hoofdprijs van het Nederlands Kampioenschap Goochelen voor junioren) komt ons vermaken met zijn goochelkunsten.

Waar: Rensenpark.

Creatief met Alpacawol 
Onder leiding van Anky Hulst, van 14:00 uur tot 16:30 uur
We maken een trendy winter deurkrans. 

Waar: Dorpshuis Hoefijzer, Zuidbargerstraat 94 Emmen/Zuidbarge.

Donderdag 11 november 

 

High Tea maken en gezamenlijk opeten 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur
Samen maken we heerlijke gerechtjes om die daarna lekker op te eten. Natuurlijk met een kopje thee erbij. 

Waar: Het Stadhoes, Stad 15, Roswinkel.

Lunch in theatrale sferen 
Van 12.30 uur tot 16.00 uur
Lunch en theater lopen door elkaar heen in de mooie sfeer van de foyer van Loods 13. 

Waar: Rensenpark (Loods 13) Minister Kanstraat 16 (Aziëhuis) Emmen.

De Gouden Jaren Quiz 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur
In samenwerking met de bibliotheek en met muzikale omlijsting door Gerrie van de Veen, spelen we de Gouden Jaren Quiz onder 

het genot van een hapje en een drankje. Wanneer waren die eigenlijk, de Gouden Jaren?

Waar: Wijkcentrum Angelslo, Statenweg 109, Emmen.

Workshop familieopstelling 
Onder leiding van Carin Schots van 19.45 
uur tot 22.00 uur
Als mens maakt u deel uit van allerlei sociale groepen, ook wel systemen 

genoemd. De familie is daarbij misschien wel de belangrijkste. Ieder systeem 

heeft zijn eigen dynamieken met invloed op de leden van dat systeem. Door 

dit systeem ruimtelijk weer te geven worden inzichten verkregen in vragen 

als “Wat maakt nou dat de dingen gaan zoals ze gaan?”. De inzichten die 

door een opstelling verkregen worden zijn vaak heel verrassend. Ontdek het 

ook en doe mee!

Waar: Brinkenhoes, Mantingerbrink 140, Emmen.

Keuzeprogramma Keuzeprogramma
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Voor Jonge Mantelzorgers 

Vrijdagavond 12 november 

Escape Room ‘De Mijn’ 
Van 20.00 uur tot 21.30 uur 
Tijdens een rondleiding door de oude kolenmijnen van Emmen komen jullie plotseling vast te zitten in een ondergrondse 

mijnschacht. Zuurstof begint op te raken, dus jullie moeten zo snel mogelijk zien te ontsnappen. Vinden jullie door de mijngangen 

en ruimtes van deze extra grote Escape Room op tijd de weg naar buiten?

Waar: Escape Room Emmen, Hoofdstraat 20, Emmen.   

Zaterdag 13 november 

Actieve Buiten survival dag 
Van 14.00 uur tot 18.00 uur
De Werkgroep Jonge Mantelzorgers organiseert een 

buitendag in samenwerking met Scouting Erica. Ben je graag 

buiten? Hou je van bosspelen, creatief bezig zijn of koken 

boven een kampvuur? Vandaag kan het allemaal. Er zijn 

activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en je mag een vriend of 

vriendin mee nemen!

Waar: Scouting Erica, Kerkweg 122, Erica.

Overige  
Bioscoopbon voor de jeugd (en/of jongvolwassenen tot c.a. 

30 jaar). Ben je niet zo van het buitenleven en escaperooms 

of wil je gewoon liever wat anders? Meld je dan aan voor 

een bioscoopbon.  

Waar: Naar keuze bij Kinepolis Emmen Westeind 70, Emmen

of Astra Bioscopen, Jhr. M.W.C. de Jongestraat 15, 

Klazienaveen.

Vrijdag 12 november 

Een gezellig snooker/pool avond met hapje en drankje 
Van 20.00 tot 22.30 uur 
Een avond in Snooker- en Poolcentrum Emmen staat al ruim 20 jaar voor ontspanning en gezelligheid. Er wordt van alles gespeeld, 

zoals: snooker, pool, biljart en darts. 

Waar: Raadhuisplein 33, Emmen.

Zaterdag 13 november 

Creatief met Diamond Painting  
Van 9.30 - 12.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we de voorkant van een notitie/foto/dagboekje versieren met de ‘diamond 

painting’ techniek. Als u een pen kunt vasthouden en de krant kan lezen, dan kunt u dit ook. We sluiten de ochtend af met een 

heerlijke lunch.

Waar: Zalencentrum d’Aol Meul, van Goghstraat 27a, Veenoord.

Escape Room ‘De Mijn’
Van 18.00 tot 20.00 uur of van 20.00 uur tot 22.00 uur
Tijdens een rondleiding door de oude kolenmijnen van Emmen komen jullie plotseling vast te zitten in een ondergrondse 

mijnschacht. Zuurstof begint op te raken, dus jullie moeten zo snel mogelijk zien te ontsnappen. Vinden jullie door de mijngangen 

en ruimtes van deze extra grote Escape Room op tijd de weg naar buiten?

Waar: Escape Room Emmen, Hoofdstraat 20, Emmen. 

Keuzeprogramma Voor Jonge Mantelzorgers
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Gemeente Emmen

Welzijnsgroep Sedna

Contactpunten mantelzorg 

Stichting Interkerkelijk Contactpunt mantelzorg Emmen

Emmen Noord-, Oost en Zuid en Emmen centrum 

Contactpersoon: mevrouw Nely Molengraaf

Tel. nr: 0591 649 992

e-mail: n.molengraaf@hetnet.nl

Contactpunt mantelzorg De Velden

Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica, Zandpol en Schoonebeek

Contactpersoon: mevrouw L. Wittendorp 

Tel. nr: 06 21 85 49 78 

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

email: wicahaan@home.nl

Contactpunt mantelzorg De Monden 

Emmer-Compascuum, Roswinkel en Nieuw-Weerdinge 

Contactpersoon: Linda Franke

Tel. nr: 06 31 05 18 71

email: contactpuntmantelzorgdemonden@gmail.com

Contactpunt Jongeren (voor jonge mantelzorgers) 

Contactpersoon: Gerry Vrieswijk 

Tel.nr: 06 53 36 19 09

email: g.vrieswijk@gmail.com

Sedna Welzijnsorganisatie

Contactpersoon: Thea van Oostrum, projectondersteuner voor de 

werkgroep Week van de Mantelzorg

tel.nr: 0591 680 800 of 06 365 493 75

e-mail: t.vanoostrum@sednaemmen.nl

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met één van de Contactpunten mantelzorg of met Thea van Oostrum van Sedna. Kijk ook op de website 

www.mantelzorgemmen.nl voor meer informatie over de Contactpunten mantelzorg.


