
 

   

Emmen, 7 september 2021 

 

Betreft: Week van de Mantelzorg 

 

Beste mantelzorger,   

Van 7 t/m 13 november is er weer een Week van de Mantelzorg. De gemeente Emmen 

organiseert deze week in samenwerking met de Contactpunten Mantelzorg, Sedna en de 

Kunstbeweging. De week is bedoelt als blijk van waardering voor de tijd, zorg, liefde en aandacht 

die u verleent aan uw dierbare. U zou dat natuurlijk ook doen als deze week niet bestond en dat 

maakt het des te specialer en een bedankje waard! 

Het programma is opgesteld uitgaande van de doorgaande versoepelingen van de huidige 

coronamaatregelen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en stellen we indien 

nodig bij. Ca een week voor aanvang van een activiteit laten we u weten welke maatregelen er 
dat moment gelden. De meest recente ontwikkelingen en maatregelen die worden afgekondigd 

door de overheid zijn daarbij leidend.  

 

De spelregels 
U kunt deelnemen aan de Week van de Mantelzorg als u in het afgelopen jaar minimaal 3 
maanden lang 8 uur per week voor een naaste heeft gezorgd. Voldoet u hieraan? Meld u dan snel 
aan! U kunt kiezen uit verschillende activiteiten. Er zijn een aantal algemene activiteiten waar u 
aan mee kunt doen. Daarnaast zijn er activiteiten vanuit de werkgroep. Hieruit kunt u er  één 
kiezen.  
 
 

Opgeven voor een activiteit 

U kunt zich opgeven voor een activiteit via het digitale aanmeldformulier. Deze staat op de 

website van Sedna (https://www.sednaemmen.nl). Heeft u geen internet, dan kan iemand uit 

uw omgeving misschien helpen bij het invullen van het formulier. U kunt ook van maandag tot 

en met donderdag contact opnemen met Thea van Oostrum om uw aanmelding door te geven 

(telefoonnummer: 0591 680 800 of 06 365 493 75 tot 14.00 uur). Aanmelden kan vanaf 14 

september tot 22 oktober.  

 

De aanmeldingen vinden plaats onder voorbehoud. Als uw voorkeurskeuze vol is, ontvangt u 

hierover per e-mail bericht. Daarom is het belangrijk dat u uw e-mailadres invult op het 

aanmeldformulier. 

 

Fotografie 

De activiteiten in de Week van de Mantelzorg zijn publieke activiteiten. Er worden dan ook foto’s 



gemaakt. Deze gebruiken we om publiciteit te geven aan de Week van de Mantelzorg. Als u niet 

op de foto wilt, moet u er zelf op letten dat u niet op de foto komt.  

 
Vervoer 
U moet zelf zorgen voor vervoer van en naar de activiteiten. Voor jonge mantelzorgers t/m  12 
jaar maken we een uitzondering. Als zij vervoer nodig hebben, kunt u dit vermelden op het 
aanmeldformulier. Sedna zorgt dan voor vervoer en neemt hierover contact met u op.  
 

Vragen? 

In de bijlage vindt u een lijst met ‘veel gestelde vragen’ en antwoorden. Staat uw vraag er niet 

bij? Met algemene vragen over mantelzorg, kunt u terecht bij het Contactpunt mantelzorg in uw 

eigen gebied. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Thea van Oostrum. De 

contactgegevens vindt u in het programmaboekje. 

 
We hopen u te verwelkomen bij één van de activiteiten.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

De werkgroep Week van de Mantelzorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage: Veelgestelde vragen 
 
 
Hoe is veiligheid gewaarborgd? 

We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten u tijdig weten welke maatregelen gelden.  

Houd u rekening met een onderlinge afstand van 1,5 meter afstand.   

 
Mag ik deelnemen aan een activiteit buiten mijn eigen gebied? 

Ja, dat mag.  

 

Mag ik iemand meenemen naar een activiteit? 

Dat kan als die persoon ook mantelzorger is in de gemeente Emmen. NB De betreffende 

mantelzorger moet zich apart aanmelden (uitzondering jonge mantelzorgers, zie betreffende 

activiteit). 

 

Hoe gaat het verder na de aanmelding? 

Binnen een week na uw aanmelding, krijgt u een ontvangstbevestiging. De week voorafgaand 

aan de Week van de Mantelzorg, krijgt u de definitieve bevestiging met informatie over het 

tijdstip, locatie en de dan geldende maatregelen.  

 

Aan welke basisregels moet ik me houden?  

 

 
 

 

Wat moet ik doen als ik om een dringende reden verhinderd ben? 

 U kunt zich afmelden via het telefoonnummer: 0591 680 800. Doe dit zo snel mogelijk.  


