Nieuwsbrief
Uitgave van het “Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o.
8e jaargang - volgnummer 63 –september 2009

De Nieuwsbrief is een uitgave van het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen
en verschijnt negen /tien keer per jaar .
Suggesties en opmerkingen over de Nieuwsbrief horen we graag.
Correspondentieadres Postbus 131, 7900 AC Hoogeveen of
E-mailadres
contactpuntmantelzorg@welzijnswerkhoogeveen.nl

Contactpunt Mantelzorg
Hoogeveen e.o.
organiseert

CONTACTAVOND

Inhoud nieuwsbrief o.a.
• Verslag Dehullu te Gees
• Mantelzorgcompliment 2009

• Stichting Osami
• Adressen

Contactavonden 2009
24 september
17 december
--------------------------------

Dag
van de

Over

Terugblikken en vooruitkijken
foto’s contactavonden
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nieuwe plannen
- Vooruitkijken
-……..…………………….……- Vakantie-ervaringen
kan het CPM mantelzorgers van dienst zijn?
-.…………………………….….Wanneer
Aanvang
Waar

Donderdag 24 september 2009
20.00 uur
Centraal Bureau SWW
Het Haagje 119, Hoogeveen

Vanaf 19.30 uur bent u welkom en
staat de koffie klaar!!
Stichting “Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o.”
Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen
T 0528 278 855
E contactpuntmantelzorg@welzijnswerk-hoogeveen.nl
W www.mantelzorghoogeveen.nl

Mantelzorg
Dinsdag 10 november
Alfa-college
Hoogeveen

Programma
workshops
lunch
theater
genieten en…..
“Mantelzorg?
Doe je samen!”
Nieuwsbrief oktober
geeft meer informatie en
opgave

Noteer deze dag
in kalender en
agenda

Afsluitende Contactavond
De Hullu Gees.

24 juni 2009 bij

Nooit geweten, fantastisch, wat mooi om te zien
dat waren de opmerkingen van de deelnemers
op de contactavond in Gees. Na eerst een kop
koffie te hebben gedronken kregen wij een dia
voorstelling te zien waarin werd verteld hoe de
tuin en galerie in Gees is ontstaan.

Hierna was er gelegenheid om de galerie en de
tuin te bekijken. Voor de degene die er deze
avond niet was,u heeft wat gemist.
Na afloop kregen wij nog een glas vlierbloesemsap aan geboden. Waarna Voorzitter
Edo Staudt iedereen bedankte voor haar of zijn
komst en het jaarverslag van 2008 uit deelde.
Hoe is de Fam De Hulli in Gees gekomen en
hoe is de tuin en galerie ontstaan ???
De naam De Hulle is naar alle waarschijnlijkheid
ontleend aan het Noord-Franse dorpje Hulluch
gelegen even ten zuiden van Lille.

In 1972 is het begonnen in Heerhugowaard met
het bedrijf Dehullu Tentoonstellingsbouw. In
1973 verhuisde het bedrijf naar Ochten in de
Betuwe. Na een moeilijke start groeide het uit
naar een bedrijf met 65 medewerkers. In 1985
werd besloten het bedrijf te verkopen.
Terugkijkend realiseren we ons dat dit een van
de beste beslissingen in ons leven is geweest.

In 1982 besloten wij een tweede huisje tekopen.
Het moest liggen in het gebied DrentheTwente- Achterhoek.
In de Telegraaf stond een kleine advertentie
waarin een woning in het Drentse Gees werd
aangeboden. Bij toeval was dit het eerste huis
dat we gingen bekijken. Wij waren onmiddellijk
enthousiast een schitterend plekje met 4
hectare grond erom heen, ideaal

Op een verjaardag in 1982 werden we het er
over eens om het huisje in Gees te kopen. Het
was een goed besluit want we beleven er
heerlijke jaren.
Na verkoop van het bedrijf verhuisden wij naar
Gees. Wij wisten wel dat er heel wat moest
gebeuren. Het huis werd opgeknapt. Alle
schuren werden afgebroken en hier voor in de
plaats kwam een gastenverblijf en een nieuwe
schuur. Het land achter het huis werd gepromoveerd tot tuin.

Ontwerp.
Een bevriende tuinarchitecte
maakte het
ontwerp, waarin ook een rond zwembad werd
opgenomen. Enkele bomen bleven staan maar
de overige bomen en heesters werden opnieuw
ingeplant. Op 1 hectare grond werden 10.000
kerstdennen geplant. Tegen de kerstdagen was
het daarom altijd erg druk met het omzagen en
gereed maken van de dennen. In 1987 kwam
een keerpunt in hun leven. Na een bezoek aan
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een goede vriend in Engeland ontstond het idee
om naast de bomen ook beelden te plaatsen in
onze tuin. Grote cirkels van 28 meter doorsnee
vormen het gezicht van de tuin met in het
midden een gigantisch groot gazon. In 1991
werd de tuin open gesteld voor het publiek
ongeveer 900 gasten konden wij het eerste jaar
verwelkomen. Wij ontvingen vele positieve
reacties waardoor wij werden aangespoord op
de ingeslagen weg door te gaan.
Beeldentuin.
Om de beeldentuin uit te breiden viel niet mee.
Veel kunstenaars gaven helaas niet thuis toen
ze hoorden waar Gees lag, want misschien
werd er nauwelijks iets verkocht. Toch gingen
wij met tomeloze inzet stug door. In 1994
hadden wij voor het eerst een mooie expositie.
In dat jaar vereerde Hare Majesteit Koningin
Beatrix ons met een bezoek. Een belevenis
waaraan nog dikwijls met grote dankbaarheid
aan wordt teruggedacht.
Op 1 januari 1995 kwamen zoon Fred en zijn
vrouw Anke ook in het bedrijf. Zo ontstond
Dehulli Galerie-Beeldentuin BV. Doordat er
steeds meer bezoekers kwamen moest de
Galerie worden uit gebreid alles werd in eigen
beheer uit gevoerd.
Grondruil
Door medewerking van de buurman kon er
grond worden geruild en zijn er 3 thematuinen
aangelegd:
geraniumtuin,
hostatuin
en
grassentuin. In de tuin zijn ongeveer 100
verschillende boomsoorten geplant. Vanaf het
begin kozen wij ervoor deze bomen in groepen
van 3 of 5 exemplaren te zetten. In de toekomst
zullen steeds meer heesters worden verwijderd.
Uiteindelijk moet de tuin een bomentuin worden
vol met prachtige monumenten.
Tentoonstellingen
Elk jaar wordt er een tentoonstelling in gericht.
Waar voor verschillende kunstenaars worden
uitgenodigd. Zij krijgen dan een dag de tijd om
hun beelden of schilderijen te brengen en een
plaats te geven in de galerie of tuin. Sinds 1991
presenteerden 117 kunstenaars een of meer
keren hun beelden of schilderijen bij ons aan
een groot publiek.
Tot slot. Als u tijd heeft gaat u eens in kijken in
Gees het is beslist de moeite waard.
De beeldentuin is nog geopend t/m 27
september 2009 , woensdag t/m zondag , van
1300-17.00 uur Schaapveensweg 16 7863 TE
Gees

Jaarverslag 2008
Het jaarverslag 2008 is gereed en het bestuur
van het CPM is er bijzonder trots op.
Tijdens de contactavond in Gees hadden onze
mantelzorgers de primeur; zij ontvingen dit
jaarverslag persoonlijk uit handen van het
bestuur.

Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen maakt
deel uit van een provinciaal overleg van
contactpunten het zgn. ‘Plenair overleg’. Bij de
bespreking van dit overleg in juli heeft Edo
Staudt, voorzitter CPM Hoogeveen, officieel het
jaarverslag aan Mieke Ceelen, voorzitser van
het Plenair overhandigd.
Het jaarverslag is met waardering en
bewondering ontvangen.

Mieke Ceelen, voorzitster Plenair neemt het
Jaarverslag 2008 in ontvangst.
Het Jaarverslag 2008 is ondertussen ruim
verspreid in Hoogeveen.
Belangstellende voor een jaarverslag 2008
kunnen contact opnemen met secretaris Bert
Veninga, email
veninga@solcon.nl
3

Adressen
Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen
Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen, E
contactpuntmantelzorg@welzijnswerk-hoogeveen.nl
W www.mantelzorghoogeveen.nl
Steunpunt Mantelzorg Hoogeveen
Het Haagje 131 – Hoogeveen
Telefoon 0522 – 273925, W www.mantelzorg.info
Zorgloket Hoogeveen
Dr. G. Amhoffsweg 1 – Hoogeveen
T 0528 231313, E zorgloket@hoogeveen.nl
W www.zorgloket.hoogeveen.nl
Mezzo
John F. Kennedylaan 99 - Bunnik
T 030 – 6592222, E info@mezzo.nl
W www.mezzo.nl
vrijwilligerzorg en handenin-huis.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
SWW, Informatie & Advies thema
Het Haagje 119 – Hoogeveen
T 0528 – 278855
W www.welzijnswerk-hoogeveen.nl

Stichting OSANI
Zorg voor een kind met een beperking; zorg voor
de toekomst.
Stichting Osani helpt mensen met en verstandelijke
of lichamelijke beperking bij het opbouwen en
behouden van een sociaal netwerk. Levenslang.
Zij doet dit door
- Bouwen van een netwerk om ouders en kinderen
heen. Hierdoor hulp en/of ontlasting van de
opvoeders.
Besprekingen
over
mentoraat,
bewindvoerderschap en testamentaire regelingen voor
kinderen met een beperking.
Informatie bij mevr. Berends, regiocoördinator Noord
Nederland
berends.meppel@home.nl zie
ook
www.osani.nl .
Zorg voor een autistisch kind of een familielid?
Binnenkort opent men een logeerhuis (ong. okt.,
nov.) en volgend voorjaar een camping
aan de Trambaan te Nieuweroord. Genaamd: De
Vlieger. Hier heeft men vrijheid en structuur, die deze
personen zo nodig hebben. En de opvoeders zijn dan
ook eens even vrij. Eigenaars: Martin en Trineke van
der Meer, zelf een autistische zoon hebbend en dus
ervaringsdeskundigen zijn weten wat dat betekent.
Informatie? www.zorgkamperen.nl

Reisburo Vakantie en zorg.
Ingrid Roelofs is verpleegkundige en werkzaam bij
een thuiszorginstelling. Zij wil het U gemak-kelijk
maken bij het zoeken naar een vakantie waar u nog
een keertje met Uw zieke partner of kind heen kan
gaan. Ze bemiddeld gratis: dus geen eindeloos
gezoek meer en is te bereiken op mailadres
www.reisburovakantieenzorg.nl

Mantelzorgcompliment 2009
Sinds 2007 komt een groep mantelzorgers in
aanmerking voor het Mantelzorgcompliment
(een bedrag van maximaal € 250). De overheid
spreekt hiermee haar waardering uit voor het
belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten.
Wie komt in aanmerking na 1 augustus 2009?
Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met
een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie die
afgegeven is. Ook meerdere aaneengesloten
indicaties die optellen naar meer dan 371 dagen
tellen mee. De tijdsduur tussen de verschillende
indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn.
Extramuraal betekent dat degene voor wie u
zorgt niet is opgenomen in een verpleeg- of
verzorgingsinstelling, maar thuis woont
Wat kunt u doen:
- ga naar website Mezzo
- neem contact op met:
- Diet Dijkstra, Steunpunt mantelzorg
Hoogeveen of
- Zorgloket Hoogeveen

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 ondersteuning voor mantelzorgers;
§ het opkomen voor alle – collectieve en
individuele – belangen van mantelzorgers;
§ het geven van voorlichting aan mantelzorgers en aan organisaties en instellingen.

Bestuurssamenstelling CPM Hoogeveen is:
Naam
Functie Bereikbaar
Edo Staudt
Bert Veninga
Ilse Lenten
Edda Schaafsma
Sarien Stadig
Henk Roerdinkholder

Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Contactpunt Mantelzorg
Hoogeveen

0593 552508
0528 240308
0528 274470
0528 273199
0528 276795
0528 277125

