
april, mei, juni 2022

Nieuwsbrief
Beste mantelzorgers,

 
Wat zijn wij blij dat er al een aantal activiteiten, bijeenkomsten en ontmoetingen hebben plaatsgevonden! Helaas zijn er ook een

aantal bijeenkomsten geannuleerd i.v.m. een Coronabesmetting, gelukkig zijn hier nieuwe data voor gepland (zie verder in de
nieuwsbrief). Mocht je onderwerpen missen in deze nieuwsbrief of heb je ideeën voor een activiteit? Dan horen wij dit graag.

 
In deze nieuwsbrief vind je verschillende activiteiten die van april t/m juni aangeboden worden. Mocht je interesse hebben, dan

kan je je aanmelden via de opgavestrook. Daarnaast is er meer te lezen over de week van de Jonge Mantelzorger. 
 De Blijk van Waardering 2022 kun je het hele jaar door aanvragen mocht je dat nog niet hebben gedaan.

 
Wij willen onze waardering nogmaals uitspreken naar jou als mantelzorger, wat zijn jullie krachtig!

 
Heb je vragen of heb je behoefte aan een luisterend oor? Dan kan je contact opnemen met ons.

 
Wij hopen elkaar snel weer te ontmoeten.

Vriendelijke groet,
Myrte en Stefan

 

Steunpunt Mantelzorg
Coevorden

Meer informatie ? Neem contact met ons op! 
Steunpunt Mantelzorg
Van Eijbergenstraat 5 

 7741 EL Coevorden
  

085 - 27 35 256   
 
steunpuntmantelzorg@mwcoevorden.nl
 

 
 

 Tot ziens…....
 
 
 
 

Lieve mantelzorger,
 
 

Een aantal van jullie waren al op de hoogte,
maar per 1 mei a.s. heb ik een andere baan.

Ik ga aan het werk als jeugdconsulent in de gemeente Lochem.
14 april j.l. was mijn laatste werkdag bij MWC.

 
Ik wil jullie via deze weg ontzettend bedanken voor de mooie

momenten, gesprekken en vertrouwen die jullie mij gaven.
 

Ik bewonder jullie kracht als mantelzorger, dit zal mij altijd bij blijven.
Zet hem op, jij bent goud waard.

 
Mijn taken binnen het Steunpunt Mantelzorg zullen worden

overgenomen door Lieneke van Wijk.
 

Lieve groet,
Myrte

 
 
 
 

Respijtweekend 2022

Ben je intensief mantelzorger? Ervaar je overbelasting
en heb je behoefte aan een weekend voor jezelf?
Meld je dan aan voor het respijtweekend in
oktober 2022.

Een weekend vol ontspanning en leuke
activiteiten, maar ook voor een goed gesprek en/of
een moment voor jezelf. Samen met een groep andere
mantelzorgers ga je een weekend op pad, overnacht je in
een hotel, eten/drinken en vervoer worden verzorgd.
Ook ondernemen wij leuke activiteiten.

Tijdens dit weekend zullen twee mantelzorgconsulenten
van Maatschappelijk Welzijn Coevorden aanwezig zijn
voor de organisatie, voor vragen maar ook om
jouw verhaal aan kwijt te kunnen.

Opgave kan tot 1 augustus 2022

 
 
Week van de Jonge Mantelzorger 
 
Van 1 t/m 7 juni is het de week van de Jonge Mantelzorger. In deze
week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor deze jongeren.
Ook Maatschappelijk Welzijn Coevorden gaat in deze week extra
aandacht besteden aan Jonge Mantelzorgers.
 
Het steunpunt mantelzorg van MWC organiseert diverse
activiteiten in deze week gericht op ontspanning voor de Jonge
Mantelzorger. Daarnaast organiseert het steunpunt een
informatiebijeenkomst voor ouders en gaan wij op pad om het
onderwerp Jonge Mantelzorg meer onder de aandacht te brengen
bij burgers en organisaties.
 
Wij hopen met deze week de Jonge Mantelzorger extra in het
zonnetje te zetten!
 
Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
 



Opgavestrook activiteiten april t/m juni 2022
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Graag mail vermelden i.v.m
bevestiging activiteiten.

Knip deze strook af en stuur dit in een envelop, zonder postzegel, op naar: 
Steunpunt Mantelzorg, antwoordnummer 316, 7740 WB Coevorden

Ik geef mij op voor:

0 Informatiebijeenkomst: omgaan met de ziekte Parkinson
(donderdag  28 april)

0 Yin Yoga (donderdag 12 mei)

0 Beleefcircuit autisme (dinsdag 17 mei)

0 Informatiebijeenkomst WMO/WLZ (dinsdag 24 mei)

0 PTSS & mantelzorg (dinsdag 14 juni)

0 Mantelzorgwandeling (elke tweede dinsdagavond van de maand,
start vanaf april t/m september)

0 Beleefcircuit NAH (donderdag 2  juni)

0 Respijtweekend (zaterdag 8 en zondag 9 oktober)

       
                     

Informatiebijeenkomst: omgaan met de ziekte van Parkinson

Een Parkinsonverpleegkundige van Icare zal uitleg geven over: wat is
Parkinson, hoe om te gaan met Parkinson, hulpmiddelen en waar kun je

terecht.

Donderdag 28 april
Inloop 19:15/start 19:30 uur

Locatie: MWC, Van Eijbergenstraat 5, Coevorden

Vanwege corona is deze bijeenkomst verplaatst. Opgeven kan nog als je
dat nog niet hebt gedaan.

YIN Yoga door docent van Yin Dharma
 

YIN yoga is een rustige manier van yoga waarbij het bindweefsel
wordt opgerekt waardoor het lichaam beweeglijker en sterker
wordt. YIN yoga is toegankelijk voor iedereen. Je beoefent het
binnen jouw grenzen en hoeft ook niet lenig te zijn. YIN yoga

brengt rust en ontspanning.
 

Donderdag 12 mei
Je wordt ingedeeld in één van deze lesblokken

18:30 & 20:15 uur
Locatie: Fysio plus, Spoorhavenstraat 28, Coevorden

  
Vanwege corona is deze bijeenkomst verplaatst. Opgeven kan nog

als je dat nog niet hebt gedaan.

Activiteiten Steunpunt Mantelzorg

Ontmoetingsbijeenkomst Mantelzorgers

Een gezellige en ontspannen middag om andere mantelzorgers te
ontmoeten en even een leuke afleiding te hebben.

Locatie: Zaal de Loo, Looweg 38, Coevorden

(Let op: geef je telefonisch op om een uitnodiging te ontvangen mocht
je die nog niet per kwartaal ontvangen)

Mantelzorgwandeling
  

Elke tweede dinsdagavond van de maand(van april t/m
september) organiseert het steunpunt Mantelzorg samen met een
buurtsportcoach een wandeling. Elke wandeling heeft een ander

thema. De wandeling is ca. 1,5 uur en tussen de 3 tot 5 km.
 

Opgeven kan via de opgavestrook, vervolgens wordt er via
de mail contact met je opgenomen.

 

Beleefcircuit: Autisme

De training Beleef autisme gegeven door MEE Drenthe geeft een
inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven, wat ze
voelen in de alledaagse praktijk. Je gaat zelf beleven hoe het is om
autisme te hebben. Bij de training zal ook een ervaringsdeskundige

aanwezig zijn. Op deze manier vergroot jij jouw kennis over autisme
vanuit verschillende inzichten.

Dinsdag 17 mei
Inloop 19:15/start 19:30 uur

Locatie: MWC, Van Eijbergenstraat 5, Coevorden

Informatiebijeenkomst WMO/WLZ
 

Saskia Rengers van Zorgbelang Drenthe zal uitleg geven over wat de
wetten WMO en WLZ inhouden en wat de verschillen zijn. Ook zal er

een WMO consulent aanwezig zijn voor vragen.
 

Dinsdag 24 mei
Inloop 13:15/start 13:30 uur

Locatie: MWC, Van Eijbergenstraat 5, Coevorden

PTSS & mantelzorg
 

Maatschappelijk werker Wietse Verhaar en mantelzorger Mirjam
Hartog van Dutch Military Veterans zullen vertellen  over PTSS.

(post traumatische stress stoornis) en wat voor impact dit heeft op
de persoon met PTSS en de mensen er omheen.

 
Dinsdag 14 juni

Inloop 19:15/start 19:30 uur
Locatie: MWC, van Eijbergenstraat 5, Coevorden 

Beleefcircuit: Niet aangeboren hersenletsel
 

In de training Beleef NAH gegeven door MEE Drenthe ervaar je
zelf hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel het leven

van alledag ervaren. Bij deze training zal ook een
ervaringsdeskundige aanwezig zijn.

 
Donderdag 2 juni

Inloop 19:15/start 19:30 uur
Locatie: MWC, van Eijbergenstraat 5, Coevorden

 
 


