
Mantelzorg Nieuwsbrief 03 2022 

 

                                                                                                                                          

 

Wilt u de webinar volgen? Meldt u aan door een mailtje te sturen naar: 
info@depluheerde.nl . Dat kan tot woensdag 23 maart 12.00 uur. U ontvangt 
dan woensdagmiddag de inloggegevens voor deze Zoom-bijeenkomst. 

  

  

Meeting ID: 872 9955 2872 

mailto:info@depluheerde.nl
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Beste Mantelzorger, 
 
Tja, tot nu toe mocht mijn 
bijdrage op de eerste pagina 
staan. Een beetje alsof ik u 
welkom mag heten bij een 
nieuwe Nieuwsbrief. Maar 
deze keer heb ik plaats 
moeten maken en ben op de 
tweede pagina beland. Dat 
klinkt alsof me dat is 
overkomen. Maar, dat is 
een verkeerde voorstelling 
van zaken, ik heb het zelf 
besloten. Het is, vrees ik, 
iets dat mantelzorgers vaak 
ook doen. Al dan niet 
bewust iets belangrijker 
vinden dan je eigen positie, 
voorrang geven aan iets of 
iemand anders. In mijn 
geval heeft dat geen 
verdere gevolgen. Het raakt 
mij niet, ik word er niet 
verdrietig of uitgeput van. Ik 
kan ook alsnog besluiten 
een andere keuze te maken. 
Maar, als mantelzorger is 
dat vaak niet zo eenvoudig. 
Mocht een keuze om in te 
leveren u wel zwaar vallen, 
ga er over in gesprek, vraag 
eens of iemand mee wil 
kijken of mee wil denken. U 
kunt ook contact opnemen 
met STIP/De Plu om er eens 
samen naar te kijken. 

 
 

Dirk-Jan van der Veer 

Coördinator 

Mantelzorgondersteuning & 

Vrijwilligerswerk 

 

Agenda  
 
 

Inloopspreekuur STIP/Hof van Cramer 
Zie voor actuele gegevens over het inloopspreekuur bij STIP 
en/of de Hof van Cramer: 
https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact  
 
 
 
 

Lotgenotencontact donderdag 31 maart 2022 
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!  
 

Informatieavond donderdag 12 mei 2022 
19.00-21.00 uur Dorpshuis De Heerd Griftstraat 8, 8181 VZ 
Heerde. 
Jeroen Willemsen van Adviespunt Zorgbelang over: het 
regelen van zorg, de regels, financiën, indicaties, eigen 
bijdragen en kosteloze ondersteuning. 
Graag aanmelden via: info@depluheerde.nl 
 

Programma 2022 Alzheimer Café Heerde  
Het Alzheimer Café Heerde heeft haar programma voor de 
komende maanden vastgesteld. U treft het verderop aan op 
een heel eigen pagina deze keer. 
 
Het Alzheimer Café is een plek om lotgenoten te 
ontmoeten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je 
informatie over dementie en kun je ideeën en ervaringen 
uitwisselen. Ook zijn er brochures van Alzheimer Nederland 
en boeken die uitgeleend worden. Een Alzheimer Café biedt 
gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende 
ontmoetingen.  
 
U kunt het Alzheimer Café ook vinden op Facebook onder 
Alzheimer Café Heerde of contact zoeken via de 
mail: alzheimercafe.heerde@alzheimervrijwilligers.nl 
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie Tiemens: 06-
15101849.  

https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact
mailto:info@depluheerde.nl
mailto:alzheimercafe.heerde@alzheimervrijwilligers.nl


Programma 2022 Alzheimer Café Heerde  
 

 
 
2 maart 2022  
Bezoek aan lammetje Vergeet-Mij-Nietje bij Schaapskudde Heerde  
14.30 – 15.30 uur  
Gaat u met ons mee om naar de lammetjes te kijken bij de Schaapskooi in Heerde. We verzamelen op 
de parkeerplaats tegenover de kiosk (Uitspanning de Schaapskooi aan de Elburgerweg 31, Heerde) en 
daarna lopen we in een rustig tempo (of als dat te ver is kunt u met de auto meerijden) naar de 
lammetjes. Er is ook een lammetje geadopteerd door het Alzheimer Café met de naam Vergeet-Mij-
Nietje. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers.  
Graag aanmelden tot 2 maart 2022 bij Annemieke Wijma (06 20596404) of Fennie Tiemens (06 
15101849), ook als het vervoer een probleem is, dan helpen wij u daarbij.  
 
6 april 2022  
Wat kunt u zelf bijtijds regelen? Veilig oud worden.  
19.30 – 21.00 uur (De Spikke, inloop: 19.00 uur) Let op: dit AC is ’s avonds!  
Door dementie wordt iemand steeds meer afhankelijk van de omgeving. Zelf beslissingen nemen gaat 
steeds minder goed. Wie mag en kan daarmee helpen? Mevrouw mr. D. de Vries (notaris) en F. Tjeenk 
Willink (bewindvoerder), komen bespreken welke mogelijkheden er zijn.  
 
4 mei 2022  
Hoe richt ik mijn leven in na de diagnose dementie.  
13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)  
Er komt veel op je af nadat je de diagnose dementie hebt gekregen. Wat staat me te wachten en hoe 
bereid ik me daarop voor? Hoe kom ik aan mijn informatie? Hoe kom ik aan hulp. We gaan in gesprek 
met een aantal casemanagers die ervaring hebben in het begeleiden en ondersteunen van mensen 
met dementie en hun mantelzorgers.  
 
1 juni 2022  
Hoe ziet een dag eruit op de dagbesteding en hoe kunt u een indicatie hiervoor krijgen?  
13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)  
Medewerkers van De Hoornsche Hoeve en Dagbesteding Wissel vertellen wat er zoal aan activiteiten 
plaatsvindt bij hun dagbesteding. Moet ik overal aan mee gaan doen of wordt er ook rekening met 
mijn interesses/hobby's gehouden? Is er vervoer mogelijk? Hoe gaat het met het eten? Ik rust altijd na 
het eten, kan dat hier ook? U heeft vast nog wel veel meer vragen waar de medewerkers graag deze 
avond antwoord op zullen geven.  
Immie Wolff van Verian is deze avond ook aanwezig om te vertellen over de indicatie, maar ook over 
de mogelijkheden van thuisbegeleiding.  
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie 
Tiemens: 06-15101849. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling 
Oost-Veluwe i.s.m. Verian, Woonzorgunie Veluwe, Hanzeheerd Brinkhoven en Viattence. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Webinar “Mantelzorg en 
levenstestament” 

 

Eerder genoemde datum, gaat 
vermoedelijk niet lukken. 

 

Nieuwe datum en tijdstip 
volgen later.  

 

“Onderzoek naar de gehandicaptenzorg onder 
de Wet langdurige zorg” (Wlz) 
 

Panteia heeft dit onderzoek gedaan. Het is het derde en laatste 
deel van een reeks onderzoeken in opdracht van het ministerie 
van VWS naar de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector. 
Eerder verschenen: ‘Met meer kennis werken aan kwaliteit’ en 
de trendrapportage naar de zorgvraag en het zorggebruik in 
de gehandicaptenzorg door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Aanleiding voor de onderzoeken is de kwaliteitsagenda 
gehandicaptenzorg.  
 

Lees het onderzoek via: de-kwaliteit-van-de-
gehandicaptenzorg.pdf (sociaalweb.nl) 
 

Maria de Greef over Levend Verlies 

Enige tijd geleden heeft Maria de Greef een (digitale) bijeenkomst 

georganiseerd over mantelzorg en levend verlies. De deelnemers was 

een filmpje beloofd. Helaas is de opname niet gelukt. In plaats daarvan 

heeft Maria het een en ander op papier gezet. U treft dit als bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

 

Op de site van Vereniging Eigen huis is informatie te vinden over mantelzorgwoningen. Je treft 

hier meer informatie over “mantelzorg wonen” en hypotheken, vragen over het pensioen, 

koopcontracten en het splitsen van wonen. Zie voor meer informatie: Mantelzorg en wonen 

(eigenhuis.nl) 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-02/de-kwaliteit-van-de-gehandicaptenzorg.pdf
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-02/de-kwaliteit-van-de-gehandicaptenzorg.pdf
https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/mantelzorg?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_5_februari_2022&utm_term=mantelzorg_bullet#/
https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/mantelzorg?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_5_februari_2022&utm_term=mantelzorg_bullet#/


 

 

 

Toneel voor mantelzorgers! 

Dinsdagavond 19 april 2022 in De Heerd 

 
Zorgboerderij "De Drie Gebroeders" 

 
Het is een plattelandskomedie, geschreven door Willie van Oenen. 

 
Het gaat niet goed met de boerderij van Harm en Rinus. Ze hebben al van alles geprobeerd om wat 

neveninkomsten te krijgen maar het levert niet veel op. Ze zitten er ook niet erg mee, ze leven sober 
en gaan hun eigen slome gangetje. Vooral Harm, die net vijftig is geworden, is liever lui dan moe en 

hij zit ook nog met onverwerkt liefdesverdriet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Broer Albert, mede-eigenaar, ergert zich groen en geel aan zijn broers. Hij is zelf een snelle jongen, 
een man in "business" die weet hoe je in de moderne tijd moet handelen om succes in zaken te 

hebben. Zijn vrouw Aleida, directrice van het ouderencentrum ‘De Geranium’ denkt er al net zo over 
en wijst de broers regelmatig op hun falen. Maar nu is Albert het zat en wil dat de boerderij ‘De Drie 

Gebroeders’ eindelijk eens wat meer opbrengt. Samen met Aleida lanceert hij het idee om er een 
zorgboerderij van te maken. De laatste kans voor Harm en Rinus. Lukt dit niet dan eist Albert dat de 
boerderij verkocht wordt. Harm en Rinus zien het helemaal niet zitten maar dan is tante Ko er nog. 

Zij is de steun en toeverlaat van Harm en Rinus en vindt dat ze het zeker moeten proberen. Zij zal wel 
helpen! 

 
Met elkaar moet je er een succes van kunnen maken. Als iedereen zijn beste beentje voorzet. 

Iedereen? Heeft iedereen wel de wil om er een succes van te maken? Of spelen er andere belangen 
mee? 

 
Harm Veldman   Gerrit Rietberg, boer 
 
Rinus Veldman   Martijn Hekkert, boer en broer van Harm 
 
Albert Veldman                      Lucas Wonink, broer van Harm en Rinus, zit in de business 
 
Aleida Veldman              Marije Liefers, vrouw van Albert en directrice  van Woonzorgcentrum 

‘de Geranium’ 
 
Tante Ko                                 Ginie Kraaijenbrink, tante van Harm, Rinus en Albert 
 
Ada / Adele van der Loo     Wendy Zwerver, ex-gedetineerde 
 
Simone Bos                             Lisan Veerman, ex-gedetineerde 
 
Opa Bakema                             Dick van de Put, ondeugende opa uit het bejaardenhuis 
 
Opa Peters                                 Aart Veerman, zeurderige opa uit het bejaardenhuis 
 
Mark van de Berg                     Jort Jonker, projectontwikkelaar 
 
Souffleur       Sigrid Jonker 
 
Regisseur       Korrie Doorn 
 

Informatie over aanmelden en precieze aanvangstijd volgt binnenkort. 

 



 

Jonge Mantelzorgers 03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Beste jonge 

Mantelzorger, 

Voor veel van jullie zal het 
voorjaarsvakantie zijn. 
Daarnaast zijn nu heel veel 
Corona-maatregelen niet meer 
nodig. Dus kun je op veel 
plekken vakantie houden 
zonder mondkapje  
Maar… Corona is natuurlijk nog 
niet weg. Er zijn regelmatig 
mensen in de omgeving voor 
wie Corona nog steeds een 
risico is. Dus zullen we 
voorzichtig moeten blijven, 
soms afstand houden, handen 
blijven wassen en misschien op 
nog meer manieren zorgen 
voor veiligheid. 
Ik wens je een fijne, Corona-
vrije vakantie! 
 

 
 

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 

Over JMZ Pro 

Stichting JMZ Pro is het landelijke netwerk, voor en door 

professionals, dat zich inzet voor jonge mantelzorgers en hun 

gezinnen.  

Om ook de stem van de jonge mantelzorger zelf te kunnen laten 

horen, hebben we de JMZ Pro Klankbordgroep opgericht. Deze groep 

bestaat nu uit acht voormalige en huidige jonge mantelzorgers in de 

leeftijd van 12 tot en met 25 jaar.  

 

 

Maak kennis met de JMZ Pro Klankbordgroep 

 De klankbordgroep wil graag meer leden uitnodigen en we werken 

toe naar twee groepen in de leeftijd van <18 en 18>, zodat iedereen 

leeftijdsafhankelijke situaties met elkaar kan bespreken. De leden van 

klankbordgroep hebben allen een achtergrond in de mantelzorg. Zij 

zorgen (of zorgden) tijdens hun jeugd voor hun ouders/verzorgers, 

broer of zus. 

Vanuit eigen ervaringen willen de leden van de klankbordgroep met 

ideeën komen om te voorkomen dat jonge mantelzorgers op jonge of 

latere leeftijd vastlopen, zowel privé als met studie en werk. Dit doen 

zij door vooral aandacht te leggen op het belang van preventie, 

herkenning, coaching en begeleiding. 

De klankbordgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan JMZ 

Pro. Via JMZ Pro worden de signalen van de klankbordgroep  

Lees verder op de volgende bladzij… 

mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.jmzpro.nl/
http://www.jong-zorgen.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.kopstoring.nl/
http://www.jongemantelzorg.nl/
http://www.nji.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/


 

Jonge Mantelzorgers 03-22 

 

Vervolg: JMZ Pro Klankbordgroep 

doorgegeven aan het Ministerie van VWS, de landelijke ketenpartners en de aangesloten lid-
organisaties van JMZ Pro. JMZ Pro kan aan de andere kant landelijke ontwikkelingen doorgeven aan 
de klankbordgroep en laten toetsen op realiteit en haalbaarheid. 

Wij komen elke zes weken online bij elkaar en minimaal één keer per jaar komen we ‘live’ bij elkaar. 
Tijdens deze bijeenkomsten zullen we, door middel van onze eigen ervaringen, een advies maken, 
zelf initiatieven uitvoeren en elkaar helpen waar we kunnen. Verschillende ervaringen, andere 
meningen en dus meer jongeren zijn erg belangrijk voor ons en belangrijk voor een goed advies. 
Daarom zoeken wij nieuwe leden! 
 
Herken jij jezelf hierin? Dan horen we graag van jou! 
 
• 12 t/m 25 jaar 
• Jonge mantelzorger (geweest) 
• Je durft over je eigen ervaring te vertellen 
• Je wilt meedenken over hoe je het thema “jonge mantelzorgers” meer onder de aandacht kan 
maken 
• Je wilt meedenken over hoe de ondersteuning / hulp voor jonge mantelzorgers beter kan 
 
Aanmelden? 
Stuur een mail naar klankbordgroep@jmzpro.nl 
• Stel jezelf voor • Wie ben je? • Hoe oud ben? • Waar woon je? • Voor wie zorg je? 
Een foto vinden we ook leuk, met iedereen van je gezin? Nog leuker! En alles wat je verder nog wilt 
vertellen! 
 

Mantelzorg en studeren 

Combineer jij mantelzorgen en studeren? Dat kan soms elkaar in de weg zitten. Kom je er niet in je 
eentje uit, wacht dan niet te lang met het vinden van een oplossing. Misschien vind je ondersteuning 
bij het vinden van een oplossing via: 

 HandicapNL ondersteunt organisaties en projecten die mensen met een beperking leren om 
zelf de regie op zich te nemen. Ook steunen ze projecten die familie en mantelzorgers 
ondersteunen en ontlasten. 

 Vanzelfsprekend!? is een platform door en voor jonge (ex-)mantelzorgers uit Den Bosch die 
hen een stem geeft en er alles aan doet om hen te ondersteunen. 

 Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en 
rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend 
onderwijs. 

Ook kun je contact opnemen met STIP / De Plu. We kijken graag met je mee! 

https://handicap.nl/
http://www.vanzelfsprekendjmz.nl/
https://kennispuntmbo.nl/

