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Contact Steunpunt Mantelzorg:
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17 september 19:30 - 21:30 uur
Psysalon Mantelzorg en psychische kwetsbaarheid
Ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor
iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Iedere eerste donderdag van de maand 11:00 uur
Mantelzorgontmoeting Samen Mantelzorgen
De maandelijkse mantelzorgontmoeting in buurthuis Espelervaart gaat weer van start.
Eerst volgende keer is 1 oktober. Ontmoeten, ervaringen uitwisselen en 
kennis opdoen met mede mantelzorgers.

1 oktober 19:30 - 21:30 uur 
Publiekslezing NAH - Geheugen en vergeten
De lezing Geheugen en Vergeten gaat over de werking van de hersenen en het geheugen.  
Georganiseerd in samenwerking met Hersenletstelteam Flevoland, InteraktContour en FlevoMeer
Bibliotheek.

Nieuw! 
wandelcoaching
Wandelen in de natuur kan wonderen doen. We
gaan naar buiten en kijken samen naar wat jou
bezighoudt en hoe jij daar op een andere manier
mee om zou kunnen gaan. We doen oefeningen,
gericht op ademhaling, ontspanning en
Mindfulness.

Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand.
Eerste keer is 6 oktober, 13:30 uur tot 14:30 uur.

Onder leiding van Jantien Visser,
mindfulnesstrainer en mantelzorger. 



Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Mantelzorgwaardering
Mantelzorgwaardering

MantelzorgwaarderingBen je mantelzorger voor een familie of gezinslid en verleen je al
een tijd meer dan 8 uur per week zorg? Ben je 18 jaar of ouder en
woon je in Noordoostpolder? Dan kun je zelf of de zorgvrager een
aanvraag voor de waardering indienen via: 

Ben je mantelzorger voor een familie of gezinslid en
verleen je al een tijd meer dan 8 uur per week zorg?
Ben je 18 jaar of ouder en woon je in Noordoostpolder?
Dan kun je nu de mantelzorgwaardering aanvragen. Je
kunt dit als mantelzorger zelf doen maar ook de
zorgvrager kan een aanvraag voor de waardering
indienen door hier te klikken.

De mantelzorg-
waardering, 

vraag hem nu aan!

Mantelzorgen vraag creatief denken. Laat je inspireren, informeren en krijg  tips! In de
groene balk onderaan de nieuwsbrief vind je onze contactgegevens voor vragen,

ondersteuning en/of opgeven voor onze activiteiten.
Met vriendelijke groet,

Jannie, Claudia en Gerdien

Wanneer je vader of moeder
psychische problemen heeft en/of
verslaafd is, kan hij of zij dat vaak niet
goed uitleggen. Jij weet dat er iets aan
de hand is, maar wat? Wat doet en kan
je vader of moeder wel en wat niet?
Waarom reageert hij of zij op een
bepaalde manier? Wil je dat begrijpen,
zodat je er beter mee om kan gaan?

Een doe- praatgroep voor kinderen van
8 - 12 jaar.

Start: 5 oktober
I.s.m. Therapeutisch centrum en Tactus

8 oktober 14:30 - 16:30 uur Longarts
Sander de Hosson over de laatste
levensfase
 
Het ouder worden gaat vanzelf, iedere
dag een beetje meer. In het kader van
de Dag van de Palliatieve zorg staan
we stil bij de laatste levensfase. We
starten met het belang van mensen om
je heen. en aanvullende neemt Sander
ons mee in mogelijke beslissingen
waar je voor kan komen te staan.
Zodat je daarover na kan denken en
praten met elkaar voordat dat moment
komt.

Aanmelden verplicht: 0527 630000 

Mantelzorg waardering Alles op zijn KOPP  

Jonge mantelzorgwaardering

Ben jij een jonge mantelzorger tussen 
de 7 en 18 jaar die zorgt voor een 
familie of gezinslid in NOP? Dan kan jij
meedoen aan leuke activiteiten. En een
mantelzorgwaardering aanvragen kan door hier
te klikken.  

 

http://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/mantelzorgwaardering
http://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/jonge-mantelzorgers


O N T S P A N N I N G  -  O N T M O E T I N G  -  E R K E N N I N G

11 november 2020

dag van de mantelzorg

INFORMATIE

de voorstellingen zijn gratis voor mantelzorgers
aanmelden op www.carrefour.nu/agenda

Meer informatie:
0527-63 00 00

mantelzorg@carrefour.nu

Voorstelling 1: 13:30 tot 14:30 – de RIMPEL

Voorstelling 2: 16:30 tot 18:00 - Theatergroep Bint

Voorstelling 3: 20:00 tot 21:30 (19:30 inloop) - Pauwergirls
Deze “Meisjes van de Radio” brengen vrolijke liedjes van de jaren 50 tot nu.
Driestemmige zang met een knipoog en een snufje theater, energiek en in
gezellige interactie met het publiek. Een vrolijk optreden vol met herkenbare
liedjes en een gezellig muzikaal spel met ludieke prijsuitreiking, aan het eind
van de voorstelling zetten ze jou als mantelzorger letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje en natuurlijk wordt de voorstelling swingend afgesloten!

LOCATIE

Seniorentheater De Rimpel houdt het publiek een spiegel voor over
het thema 'Mantelzorg'. Want hoe pijnlijk sommige situaties ook zijn,
door een theaterbril valt er gelukkig genoeg te lachen. En dan wordt
ook duidelijk hoe ingewikkeld vaak de band is tussen de zorgvrager
en mantelzorger.

'What if…’ laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een
chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling maakt jongeren, ouders,
docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge
mantelzorgers mee te maken krijgen. De voorstelling is gemaakt op
basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.

Theater 't Voorhuys
Beursstraat 1 in Emmeloord


