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Beste Mantelzorger, 
 
Eén van de heerlijke dingen 
van werken, naast een 
dagtaak, ontmoetingen, 
zingeving, een vorstelijk 
salaris  en gratis koffie, is het 
feit van je af en toe vakantie 
hebt. En om die reden was 
het kiezen: de 
mantelzorgnieuwsbrief 
halverwege januari sturen 
of voor de kerst. U merkt 
welke keuze ik heb 
gemaakt. 
Natuurlijk lijkt de nabije 
toekomst opnieuw sterk 
begrensd te zijn, is het soms 
even slikken wat er nu niet 
kan… De kunst is toch om te 
schakelen en weer op zoek 
te gaan wat er dan wel kan, 
welke aanpassingen je kunt 
aanbrengen of welke 
alternatieven je kunt 
verzinnen. Het is het aloude 
beeld van het halfvolle of 
halflege glas. 
Naar ik hoop vindt u in de 
komende weken een ander 
om het glas mee te heffen 
en lukt om daar met volle 
teugen van te genieten! 
 

 
 

Dirk-Jan van der Veer 

Coördinator Mantelzorg & 

Vrijwilligerswerk 

 

 

Je weg vinden in mantelzorgen 
 
 

 
 

De “Reisgids mantelzorg, wegwijs in de zorg voor ouderen”, 
bestaat al wat langer (vanaf 2018) en biedt wat een reisgids je ook 
geeft: allerlei wetenswaardigheden van een, bij aanvang van de 
reis, nog onbekend gebied. Maar ook tips voor wie al ervaren is 
met het mantelzorgen.   
Dit jaar (2021) verscheen daarnaast een nieuwe uitgave: 
“Mantelwijzer, voor mantelzorg binnen het gezin”, een uitgave die 
meer gericht is op het gezin en het mantelzorgen dat daar gebeurt. 
Met aandacht voor kinderen, voor ouders en voor broers en 
zussen. Beide boekjes zijn helder geschreven. Wie interesse heeft 
of een boekje wil bestellen, vindt meer informatie op: 
https://www.reisgidsmantelzorg.nl/ en 
https://www.mantelwijzer.nl/  
 

 
Webinar “Goed voor jezelf zorgen als je een 
zorgenintensief kind/zorgenintensieve 
partner hebt” 
Donderdag 17 februari 2022 
Van 20.00 – 21.30 uur. 
Een online interactieve webinar. 
 

In de volgende nieuwsbrief volgt verdere informatie. 
 

 

https://www.reisgidsmantelzorg.nl/
https://www.mantelwijzer.nl/


                                              

Mantelzorg Tips en Agenda 01-2022 

7111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
I.v.m. Coronamaatregelen kunnen geplande 

activiteiten vervallen of digitaal plaatsvinden! 
 

Inloopspreekuur STIP/Hof van Cramer 
Indien u vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn 
of zorg dan kunt u daarvoor terecht tijdens het 
Inloopspreekuur:  

 STIP in Heerde op de oneven weken op dinsdag 
van 17.00-18.30 uur; 

 Hof van Cramer in Wapenveld op de even 
weken op donderdag van 17.00-18.30 uur. 

U kunt zonder afspraak terecht. 
 
 

Alzheimer Café Heerde 
Met pijn in het hart heeft de werkgroep van het 
Alzheimer Café besloten om ook in januari niet bij 
elkaar te komen vanwege de huidige Corona-
richtlijnen. We hopen dat we in februari de draad weer 
kunnen oppakken en nodigen u van harte uit voor ons 
Alzheimer Café op: 

 woensdagmiddag 2 februari van 13.30 uur 
(inloop vanaf 13.00 uur) tot 15.00 uur. Het 
thema is dan: “Wat kunnen we bijtijds bij de 
notaris regelen?” 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Annemieke Wijma (tel. 06 20596404) of Fennie 
Tiemens (tel. 06 15101849). 
U kunt ook ons vinden op Facebook onder Alzheimer 
Café Heerde of contact zoeken via de 
mail: alzheimercafe.heerde@alzheimervrijwilligers.nl 
Voel je welkom en neem vooral iemand mee! 
 
 

Lotgenotencontact donderdag 27 januari 
Maandelijks is er op de laatste donderdagmiddag van 
de maand (van 14.00 tot 16.00 uur) 
een lotgenotencontact voor mantelzorgers. 
Ontmoeting, het uitwisselen van verhalen (al dan niet 
met betrekking tot het mantelzorgen) en soms iets 
afspreken voor tussen de bijeenkomsten, zijn 
belangrijke ingrediënten van het lotgenotencontact. 
We komen bij elkaar in een zaal in STIP, Sportlaan 2h te 
Heerde. Welkom!  
Mochten de maatregelen tussentijds aangescherpt blijven, 
kan het zijn dat samenkomen nog niet kan. 

Even voorstellen 

 
Mijn naam is Bianca Boevenbrink.  
Sinds 15 november ben ik werkzaam als sociaal 
werker ouderen bij de gemeente Heerde.  
Mijn functie is in het leven geroepen omdat door 
de Corona pandemie veel eenzaamheid onder 
oudere inwoners is ontstaan.  
Mijn taken bestaan voornamelijk uit signaleren, 
verbinden en ondersteunen. 
Voor dat signaleren van eenzaamheid en 
behoeftes onder ouderen heb ik mensen die 
rondom de ouderen staan hard nodig. Mensen 
geven vaak zelf niet aan dat zij eenzaam zijn 
maar de mensen in de omgeving hebben dit wel 
in de gaten.  
Hiervoor kun je contact met mij opnemen. 
Samen met de oudere gaan ik dan kijken wat de 
vraag is en wat ik hierin zou kunnen betekenen. 
Dat kan een vrijwilliger zijn die een keer per 
week een kopje koffie komt drinken of die 
meegaat voor een fiets of wandeltochtje, maar 
dat kan bijvoorbeeld ook een ontmoeting met 
een aantal mensen zijn. 
Alles is mogelijk maar het begint bij de behoefte 
in kaart brengen. 
Kortom, ken je een oudere inwoner van de 
gemeente Heerde waar ik een keer langs kan 
gaan om te onderzoeken welke behoeften er 
zijn, neem dan contact met mij op. Ook goede 
ideeën, bijvoorbeeld voor een activiteit of een 
locatie, zijn altijd welkom 
(b.boevenbrink@heerde.nl of 06-34473734). 

 

mailto:alzheimercafe.heerde@alzheimervrijwilligers.nl
mailto:b.boevenbrink@heerde.nl


Even iets delen? 
https://deeljezorg.nl/groepen/jonge-mantelzorgers/  
 

030 – 760 60 55 of   
 

mantelzorglijn@mantelzorg.nl. 

Jonge Mantelzorgers 01-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beste jonge Mantelzorger, 

 
Er is een nieuwe jongerenwerker 
begonnen. Het is nog niet gelukt om 
hem te strikken voor een voorstel-
stukje voor deze nieuwsbrief. Dat houd 
je nog te goed. 
 
De komende weken is het weer zoeken 
naar wat er kan, mag, met wie en 
onder welke voorwaarden. Ik kan je 
alleen maar aanraden dat te doen: 
doen wat kan.  
Accepteer dat dat misschien niet was 
wat je van plan was en ga op zoek naar 
een alternatief. Maak er het beste van. 
Om je te helpen, hiernaast suggesties 
die je misschien daarbij helpen. 
 

Naar ik hoop heb je een leuke 
kerstvakantie! 

 
 

 
 

Dirk-Jan van der Veer 
d.van.der.veer@heerde.nl 
06-19.30.26.57 

Websites voor informatie 
 

www.mantelzorg.nl; www.jmzpro.nl  

www.jong-zorgen.nl; www.regelhulp.nl 

www.kopstoring.nl; www.jongemantelzorg.nl  

www.nji.nl ; www.kindertelefoon.nl; 0800-0432 

Wat zou je kunnen doen? 
 

 Misschien heb je wel eens gehoord van een escape-
room. Door te puzzelen moet je uitvinden hoe je 
weer kunt ontsnappen. Dat kan dus niet meer. 
Maar wat wel kan is een escape-tour in de 
buitenlucht. Er zijn er voor meerdere steden in 
Nederland. In enkele steden zijn er escape-tours 
voor het hele gezin. Meer weten? Kijk op: 
https://www.escapetours.nl/  

 Natuurlijk, je kunt weer gaan boswandelen en daar is 
niks mis mee. Maar als je al die bomen een dagje zat 
bent, ga dan eens op zoek naar een plek waar je 
nooit zou gaan wandelen: een industrie- of 
bedrijventerrein en doe een fotowedstrijd met een 
ander koppel: wie fotografeert de meest grappige, 
lelijke, ... plek. Of zet een speurtocht uit door het 
maken van foto’s, waar een ander aan de hand van 
jouw foto’s de weg mee moet vinden. Mail je foto, 
dan zetten we deze in een volgende nieuwsbrief. 

 
 Voor alle leeftijden zijn tips te vinden via de site: 

https://www.kidsproof.nl  
O.a. audiotours die je met het gezin kunt lopen in de 
buitenlucht. Hoor je hele nieuwe of spannende 
dingen. Veel plezier! 

https://deeljezorg.nl/groepen/jonge-mantelzorgers/
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