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Agenda:

Contactavonden 2010
30 september
10 november
Dag van de Mantelzorg
25 november
16 december

unieke voorstelling
MANTELZORG
Wanneer
Aanvang
Waar

Donderdag 30 september
20.00 uur
Weidesteyn, Hoogeveen

Vanaf 19.30 uur hopen wij u allen te begroeten.
Eindtijd: 22.00 uur
Stichting “Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o.”
p/a Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen
T 0528 27 88 55
E contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl  NIEUW !!!

W www.mantelzorghoogeveen.nl

De
voorstelling
van
Duo
Ondersteboven is op het lijf
geschreven voor mantelzorgers. Het
duo is op zoek naar de beste
mantelzorger van Nederland oftewel
……..op zoek naar de „coatcarer‟!!!!!!
Shelly en Kelly zijn twee ambitieuze
scouts. Zij hebben de opdracht
mantelzorgers te vinden voor deze
gelikte show. Maar intussen vinden
Shelly en Kelly zichzelf erg gelikt. Er
gaat dus nogal wat mis.
Samen met het publiek zoeken ze naar
een oplossing.

Contactavond 1 Juli 2010
" De Wemme"
Zuidwolde
Door Evert Everts
Ondanks de vakantieperiode , was de zaal in het
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum
"De Wemme" in Zuidwolde deze avond goed
gevuld.
Na de koffie of thee heette Jorn ons namens De
Wemme welkom. Hij vertelde dat er ongeveer 60
vrijwilligers zijn die er voor zorgen dat De Wemme
goed draait. Op deze avond waren er 4 vrijwilligers
aanwezig.

museum geheel in oude staat herbouwd worden
waarna in juni 2001haar poorten opnieuw weer
geopend werden voor het publiek.

Volop aandacht bij de geschiedenis van De Wemme

Rondleiding.
Na de opening van Jorn werden we opgedeeld in
twee groepen. De ene groep ging eerst de
Tingieterij bekijken en de andere het Museum. In
het museum is de tentoonstelling.

Vrijwliiger De Wemme vertelt……

Historie.
Jorn, die al meer dan 8 jaar de rondleidingen
verzorgt, vertelde dat deze boerderij in 1862 is
gebouwd door de fam. Wemmenhove - nog steeds
een bekende naam in Zuidwolde.
Vele generaties Wemmenhove woonden erin en
kunstenaar Theo Kersten was de laatste bewoner
van het pand. Het boerenbedrijf heeft vervolgens
plaats gemaakt voor een galerie en lijstenmakerij.
In 1983 is de boerderij aangekocht door de ‘oude’
gemeente Zuidwolde. Deze gaf de boerderij de
bestemming van een cultuurhistorisch museum. Bij
de koop werd tegelijk de handkarrencollectie van de
Nederlandse Handkarren Stichting overgenomen.
Op 24 maart 1988 werd het Museum "De Wemme"
officieel geopend door de toenmalige Minister van
Cultuur de heer drs. L. C. Brinkman.
Brand.
In 1999 werd het museum in brand gestoken - de
daders zijn nooit gevonden – en ging heel veel van
de inventaris verloren met name veel oude
kostuums. Gelukkig stonden de handkarren buiten
en zijn onbeschadigd gebleven. Door grote
inspanning van het bestuur en vrijwilligers,
medewerking van vele instantie en een spontane
inzamelingsactie onder de bevolking kon het

"Feest, het jaar rond opgesteld". De feesten waren
in verschillende taferelen uitgebeeld. Naast de
traditionele feesten als Oud en Nieuw, Pasen,
Sinterklaas en Kerst is er ook aandacht geschonken
aan Sint Maarten, Koninginnedag en de kermis.
Jorn bespeelde voor ons het draaiorgel dat door
Henk Veeningen uit De Wijk uitgeleend is aan het
museum. Voor kinderen is er een speurtocht met de
nadruk op om ook iets te leren. Men heeft voor de
kinderen een groot kleurboek waar men in kan
tekenen en kleuren.

…..Henk kijkt of al z’n ‘schaapjes’ er zijn….

Buiten het museum staan de prachtige handkarren
opgesteld. Ze geven een goed beeld op welke wijze
vroeger het vervoer plaats vond.

Zoals we gewend zijn, zijn ’s morgens workshops en
een lunch en ’s middags een gezamenlijke
activiteit(en).
In de volgende nieuwsbrief informeren we meer
over de Dag van de Mantelzorg: hoe op te geven,
welke workshops en het middagprogramma.
Het Contactpunt organiseert dit samen met de
Stichting Salawaku, Stichting Zorgpalet, GGZDrenthe, locatie Hoogeveen, het Alfa-college en de
gemeente Hoogeveen.
Ook dit jaar is het Alfa-college de gastheer.

Aandacht kijkt en luistert men naar de tingieter

Edeltingieterij
Edeltingieterij "Tin Art" is een van de vier
tingieterijen in Nederland; onlangs is een 5e
tingieterij in Millingen van start gegaan. De
tingieter himself liet zien wat er allemaal van tin
kan worden gemaakt. Wat goed of slecht tin is. Als
er geen naam in het product staat dan is het
meestal van slecht tin gemaakt. In de werkplaats
annex galerie staat een wisselende collectie
producten opgesteld die gekocht kunnen worden
zoals tinnen sieraden en voorwerpen.

Respijtzorg voor iedere mantelzorger.
Voor u bekeken en aanbevolen
door Henk Roerdinkholder.
Een prachtige Saksische boerderij in een idyllische
omgeving, slechts 16km. buiten Hoogeveen. Een
plek om van te watertanden, zo mooi… Voor de
overbelaste mantelzorger dé ideale plek om even te
ontspannen, de dagelijkse zorgen te vergeten en tot
rust te komen.
De gastvrije eigenaren/beheerders Harm en Nelleke
vertellen over hun idealen en wat deze boerderij te
bieden heeft. Binnen eigentijds luxueus ingericht
met veel ruimte, waarin je kunt kiezen voor gesprek
met anderen of ontspannen in je eigen hoek met
een boek of de tv. Niets moet, alles mag! Indien
men dit wenst kunnen ontspanningstherapieën
gegeven worden. Als men dat wil kan men iemand,
b.v. familie of een vriendin meenemen.
Elke (slaap)kamer is smaakvol ingericht, met
uitstekende bedden, een zitje en flatscreen-tv.
De tuin om de boerderij is een lust om te zien en om
in te wandelen. De omgeving is geschikt voor
wandelen en fietsen.. Men kan er de hele week
terecht, ook in het weekend.

..…loop je hier nu in je eentje……

Afsluiting seizoen.
Na de bezichtiging was er nog gelegenheid om een
drankje te nuttigen.
Dit was de laatste activiteit van het seizoen. De
mantelzorgers kunnen terug zien op een druk
seizoen waarin diverse activiteiten door het bestuur
georganiseerd zijn.

Dag van de Mantelzorg 2010
Op woensdag 10 november wordt de Dag van de
Mantelzorg Hoogeveen voor de mantelzorgers
georganiseerd.

In deze Bed- en Breakfast-boerderij van de
’Stichting De Zilveren Maan’ zijn mantelzorgers
speciaal welkom. De kosten hoeven voor niemand
een bezwaar te zijn. Men kan betalen met een eigen
bijdrage, die voor uzelf goed voelt, in een gesloten
pot te doen. Hoofddoel is dat men na enkele dagen

verwend te zijn uitgerust, opgeladen en vrolijk weer
naar huis gaat.

Voor nadere info kunt terecht op de website van
Mezzo  zie het blokje adressen.

Adressen

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op uw p.c. op de
site www.zilveren-maan.nl
met veel meer
informatie en foto’s en ervaringen van anderen.

nieuwsnieuwsnieuwsnieuws
Dag van de Mantelzorg: Op eigen wijze zorgen
De voorbereidingen voor de dertiende Dag van de
Mantelzorg op 10 november a.s. zijn in het hele land
in volle gang.
Vandaar dat Mezzo u als vanouds graag informeert
over de landsbrede campagne, het thema en de
slogan Op eigen wijze zorgen en over de
campagnematerialen.
Aandacht voor GGZ-mantelzorgers
Mezzo vraagt de komende twee jaar specifieke
aandacht voor mantelzorgers van mensen met
psychische en psychiatrische problemen. Ook wel
aangegeven als GGZ-mantelzorgers. In maart dit
jaar verscheen hierover de Mezzonotitie. Aandacht
voor mantelzorgers van mensen met psychische of
psychiatrische problemen.
Week tegen Eenzaamheid
Van 24 september tot en met 1 oktober vindt de
eerste 'Week tegen Eenzaamheid' plaats. De Week
is een initiatief van Coalitie Erbij. Mezzo is een van
de veertien coalitiepartners.
Het Contactpunt Mantelzorg vraagt u tijdens de
contactavonden of u belangstelling heeft voor dit
thema op een contactavond.
Thema Dag van de Mantelzorg
Het thema van deze dag sluit aan bij de oproep van
de staatsecretaris van Zorg en Welzijn om het
samenspel van de informele en formele zorg te
verbeteren. Als alle betrokkenen beter met elkaar
afstemmen, kan iedereen binnen het formele en
informele zorgveld op ‘eigen verantwoorde wijze'
de zorg leveren die nodig is.

Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen
p/a Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen,
E contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl
W www.mantelzorghoogeveen.nl
SWW: Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige
Thuishulp
Het Haagje 119 – Hoogeveen
Telefoon 0528 – 278855
Zorgloket Hoogeveen
Dr. G. Amhoffsweg 1 – Hoogeveen
T 0528 231313, E zorgloket@hoogeveen.nl
W www.zorgloket.hoogeveen.nl
Mezzo: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland
IJsbrand van der Krieke
M 06 27517202 E ij.vanderkrieke@mezzo.nl
John F. Kennedylaan 99 - Bunnik
T 030 – 6592222, E info@mezzo.nl
W www.mezzo.nl
Stichting Handen in Huis
Postbus 110, 3980 CC Bunnik,
T: 030 - 659 09 70, E info@handeninhuis.nl
Iinternetadres: www.handeninhuis.nl
WMO-raad Hoogeveen
Postbus 176, 7900AD Hoogeveen
E wmoraadhoogeveen@gmail.com
W www.wmoraadhoogeveen.nl

Bestuur CPM Hoogeveen e.o.
Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o. is een
stichting en tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door:
 het faciliteren van de wederzijdse onder-steuning
voor mantelzorgers;
 het opkomen voor alle – collectieve en individuele –
belangen van mantelzorgers;
 het geven van voorlichting aan mantel-zorgers en aan
organisaties en instellingen.

Bestuur CPM Hoogeveen
Naam
Functie
Edo Staudt
Voorzitter/
penningen
Bert Veninga
Secretaris
Ilse Lenten
Lid
Edda Schaafsma
Lid
Henk Roerdinkholder
Lid
Pauline Kops
Lid

Contactpunt
Mantelzorg
Hoogeveen

Telefoon
0593 552508
0528 240308
0528 274470
0528 273199
0528 277125
0528 351524

