
 

  

  

 

 

 

 

 

KOM ERBIJ  

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg november 2022 

 

Beste mantelzorger,  

Ieder jaar is het op 10 november de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden op en rondom die 

dag activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Dit jaar vindt de Dag van de Mantelzorg plaats in de 

gemeentelijke ‘Kom Erbij Maand’. Verschillende organisaties bieden in deze maand activiteiten aan die 

gericht zijn op ontmoeting. In november staat er in de krant op de gemeentepagina een overzicht.  Wij 

geven u met deze nieuwsbrief alvast een inkijkje. 

Welzijn het Bolwerk en Timpaan Welzijn organiseren voor mantelzorgers (jong en oud), in samenwerking met 

andere organisaties, een programma met ontspannende, culturele en informatieve activiteiten. Denk 

bijvoorbeeld aan samen in beweging, een online informatiebijeenkomst over werk en mantelzorg, workshop 

creatief schrijven en een lotgenotenbijeenkomst voor mantelzorgers van een naaste met psychische 

problematiek. Voor de jonge mantelzorgers tot 25 jaar wordt er een etentje georganiseerd en is er een workshop 

story-telling door de bekende vlogger Brahim-Lakhal.  

Daarnaast zijn we in de maand november op verschillende plaatsen te vinden met een ludiek ‘Bakkie in de buurt’. 

Hiermee bieden we een ‘mobiele’ warmteplek waar letterlijk en figuurlijk warmte geboden wordt.  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bekend bent bij het Steunpunt Mantelzorg in de gemeente Dantumadiel of 

Noardeast-Fryslân. Deze nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en u leest  informatie over thema’s en 

activiteiten die het Steunpunt organiseert. Heeft u nog tips voor ons over de invulling van de agenda of over 

andere zaken? Of wilt u contact met het steunpunt mantelzorg? Laat het ons weten en neem contact op met de 

contactpersoon in uw regio; 

• Dantumadiel en regio Dokkum; Baukje Brander, 0519-292223 of info@het-bolwerk.eu 

• Regio’s Ferwert en Kollum; 06-52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 

• Fawaka voor alle jonge mantelzorgers in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân; Welzijn het Bolwerk;         

Lyan Bergsma en Baukje Brander, 0519-292223 of info@het-bolwerk.eu 
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Webinar ‘Mantelzorg en werk’ op maandagavond 7 november ‘Hoe blijf je in balans?’ 

Je hebt een drukke baan en zorgt daarnaast voor iemand die extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld 

voor je ouder wordende ouder(s), je zieke kind of partner of een naaste kennis. Deze combinatie gaat je prima af. Toch 

merk je dat sluipenderwijs steeds meer tijd opgaat aan het zorgen voor de ander, ten koste van de tijd voor jezelf en 

wellicht ook wel ten koste van je werk. Je weet dat dit niet goed is, en je wilt dit ook eigenlijk helemaal niet, maar toch, 

de ander heeft jouw hulp nodig en die laat je niet in de steek. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de balans tussen werk, 

zorg en privé te herstellen. 

Het gratis webinar wordt via Zoom gegeven en verzorgd door Natalia Vermeulen, trainer bij MantelzorgNL.  

• Wanneer : maandag 7 november van 19.30 u. tot 20.30 u.  

• Locatie  : thuis achter de laptop, tablet of mobiel, je ontvangt uiterlijk 7 november een link 

• Aanmelden     : LET OP Er is beperkt plek. Dus geef je snel op via info@het-bolwerk.eu (onder vermelding  

‘webinar 7 november’). Graag opgave vóór 31 oktober a.s.  

 

 

BINGO op dinsdagmiddag 8 november en      

donderdagmiddag 17 november 

Wilt u een gezellige middag met een gemoedelijke sfeer, waar u tevens in 
de prijzen kunt vallen? Kom dan naar de bingo! Omdat november tevens de 
‘Kom erbij maand’ is mag u bij deze activiteit degene waar u voor zorgt 
meenemen. Indien dit mogelijk is uiteraard. Deelname is gratis. 

 

• Wanneer : 8 november (Hallum) of 17 november (Kollum), van 13.00 uur – 15.00 uur. 

• Locatie  : voor meer informatie zie agenda.  

• Aanmelden : bij Annet Boonstra 06-52091353 of mail a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 

• Extra  : Wij horen graag of u samen komt met de persoon voor wie u zorgt.  

 
 

 

Mantelzorgcafé Plus op woensdagavond 9 november 

‘Ontmoeting voor mantelzorgers en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of 

verslavingsproblematiek’. 

Het Mantelzorgcafé Plus is een samenwerking tussen De Skûle Welzijn en Welzijn het Bolwerk.  

• Gespreksleider Sietske van der Weg, familie-ervaringsdeskundige bij de GGZ. 

• Woensdagavond 9 november, Zuiderschans 10, 9101 PZ, Dokkum (Groene Univé gebouw, 2e verdieping). 

• Inloop vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur. De avond is rond 21.00 uur afgelopen. Kom gerust langs. 

Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers. Deelname is gratis. 

• Graag vooraf aanmelden bij Baukje Brander 0519-292223/06-39012655 of via info@het-bolwerk.eu (onder 

vermelding:  mantelzorgcafé Plus 9 november). 
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Mantelzorgwandeling in Dokkum op donderdagmiddag 10 november 

Om je mentaal veerkrachtig te kunnen blijven voelen, kan het helpen om regelmatig samen of alleen te wandelen. 

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in Dokkum een groepswandeling op donderdagmiddag 10 november. De 

focus tijdens de wandeling ligt op: ontspannen, ervaren van het effect om buiten te zijn en ontmoeten van andere 

mantelzorgers. De wandeling duurt ongeveer een uur. Deelname is gratis. 

• Wanneer : Donderdagmiddag 10 november, 15.30 – 16.30 uur. 

• Locatie  : Verzamelen bij Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve, Parklaan 10, Dokkum. 

• Aanmelden : Bij Welzijn het Bolwerk 0519-292223 / 06-39012655 of via info@het-bolwerk.eu  

 (onder vermelding: mantelzorgwandeling).  

 

‘Creatief (dagboek) schrijven’ voor mantelzorgers op maandagmiddag 14 november of 

donderdagmiddag 17 november. Thema; ‘Hart, hoofd en handen’ 

Als mantelzorger wordt er veel van je gevraagd, zowel mentaal als fysiek. Het is fijn om dan met lotgenoten 
ervaringen en gevoelens te kunnen uitwisselen. Marjan van Aken is trainer creatief schrijven en op dit moment 
mantelzorger voor haar eigen moeder. 
 
Tijdens de workshop gaan de deelnemers in een kleine setting (max. 8 personen) op een speelse en veilige manier 
hun pen laten vertellen wat ieder persoonlijk bezig houdt en wat er in ieders hart leeft. “Alles wat je pen je vertelt is 
goed. Het is jouw persoonlijke verhaal van dit moment en kan morgen wel weer anders zijn. Iedereen kan hieraan 
meedoen; je mag het foutloos schrijven en je tekst even helemaal laten voor wat het is!” 
Nieuwsgierig geworden? Marjan neemt jullie graag mee op deze bijzondere reis. Deelname is gratis. 
 

• Wanneer : 14 november en 17 november (één workshop per persoon), van 14. 00 uur – 16.00 uur. 

• Locatie  : Gebouw van de Evangelische gemeente de Rank, Op de Keppels 1, 9101 DG, Dokkum. 

• Aanmelden : LET OP: Er is beperkt plek. Dus geef je snel op via Welzijn het Bolwerk 0519-292223 /  

06-39012655 of via info@het-bolwerk.eu  

(onder vermelding: Workshop creatief schrijven + de gewenste datum).  

 

Mantelzorgcafé op woensdagavond 23 november; Proefles ‘Cognitieve fitness’ 

We weten hoe belangrijk het voor lichaam en geest is om voldoende te bewegen en gezond te eten. Maar hoe 
houden we ons brein fit? Cognitieve fitness is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode om aan 
de slag te gaan met je brein. En misschien wel het belangrijkst, iedereen kan meedoen! Deze trainingen zijn speciaal 
ontwikkeld om je cognitieve vaardigheden (concentratie, geheugen, logica en ruimtelijk inzicht) te verbeteren. Dit 
doen we in combinatie met spierversterkende oefeningen die ook de conditie en je coördinatie-vermogen trainen. 
Elke training bestaat uit drie elementen;  

1) Lichamelijke inspanning 
2) Uitdagende oefeningen voor de hersenen  
3) Bewuste ontspanning.  

Tijdens het mantelzorgcafé kunnen mensen eenmalig kennismaken met de training ‘Cognitieve fitness’. De training 
wordt gegeven door Joyce Veldhuis en Dieneke de Boer van NAHzorg uit Oenkerk. Deelname is gratis. 
 

• Wanneer : Woensdagavond 23 november, 19.30 uur tot ongeveer 21.15 uur 

• Locatie  : Gebouw van de Evangelische gemeente de Rank, Op de Keppels 1, 9101 DG, Dokkum. 

• Aanmelden : LET OP: Er is beperkt plek. Dus geef je snel op via Welzijn het Bolwerk 0519-292223 /  

06-39012655 of via info@het-bolwerk.eu  

(onder vermelding: Mantelzorgcafé cognitieve fitness 23 november) 
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Kerststukje maken op dinsdagmiddag 13 december of 

donderdagmiddag 15 december  

Lijkt het u gezellig om samen met andere mantelzorgers creatief bezig te zijn? 
Met de kerstdagen voor de deur, kunt u zelf een mooi kerststukje maken 
voor op de tafel. We verwerken in het Kerststuk diverse soorten mos, 
dennengroen, grillige takken, schors, kerstballen en natuurlijke materialen. 
Wilt u zelf groen meenemen? Door middel van diverse kerstdecoratie brengt 
u het stuk in kerstsfeer. U krijgt deskundig advies van een docent, 
gespecialiseerd in groendecoraties. Deelname is gratis. 
 

• Wanneer : 13 december (Hallum) of 15 december (Kollum), van 13.00 uur – 15.00 uur. 

• Locatie  : voor meer informatie zie agenda.  

• Meenemen :Mesje, snoeischaar, groen (kerstboomtakken, hulst, conifeer enz.) 

• Aanmelden : bij Annet Boonstra 06-52091353 of mail a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 

 

 

 

 Workshop ‘Story Telling’ op dinsdagavond 

22 november. Thema: ‘Ontdek je talent’ 

Influencer en jongerenwerk Brahim Lakhal geeft op dinsdagavond 22 november een 

workshop ‘Story Telling’ aan jongeren van 12 tot 25 jaar. In deze workshop leer je hoe je met 

behulp van de methode ‘Story Telling’ een verhaal kunt vertellen en overbrengen aan 

anderen. 

Brahim is zelf mantelzorger voor zijn broertje met Down Syndroom. Samen met zijn broertje 

maakt hij vlogs. Je kunt Brahim vinden en volgen op social media.  

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Lyan Bergsma.  

 

Samen eten met jonge mantelzorgers op 18 november 

Op 18 november organiseert Fawaka met de jonge mantelzorgers in het kader van de Dag 

van de Mantelzorg een etentje bij Kota Radja in Dokkum.  Vorig jaar is dit helaas  niet 

doorgegaan wegens corona. Hopelijk kunnen jullie er dit jaar wel bij zijn.  

 

Ben jij jonge mantelzorger tussen de 8 en de 25 jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? 

Geef je dan op tot 11 november bij Lyan Bergsma via l.bergsma@het-bolwerk.eu, of  

06-18938369 
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KOM ERBIJ Agenda november 2022 Steunpunt Mantelzorg 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor activiteiten, workshops of bijeenkomsten, neem dan contact met ons 

op, of neem een kijkje op onze website en facebookpagina. Is vervoer een probleem? Neem gerust contact met ons 

op, wij denken graag mee.  

Wanneer Wat Locatie Aanmelden 

7 nov 
19.30 - 20.30 

Webinar  
‘Mantelzorg en werk’ 
Hoe blijf je in balans.  

Online 
Deelnemers krijgen van te 
voren een link gemaild.  

Tot  31 oktober a.s. 
LET OP Er is beperkt plek. Opgave via 
info@het-bolwerk.eu (Onder vermelding; 
‘webinar 7 november’)  

8 nov 
13.00 – 15.00  

BINGO  MFC ‘t Trefpunt’, de Singel 
7 in Hallum. 

Tot 2 november a.s. bij Annet Boonstra 06-
52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl  

9 nov 
19.30 – 21.00 

Mantelzorgcafé Plus Zuiderschans 10, 9101 PZ, 
Dokkum (Groene Univé 
gebouw, 2e verdieping) 

Tot 7 november bij Baukje Brander 0519-
292223/ 06-39012655 of info@het-
bolwerk.eu (Onder vermelding; 
mantelzorgcafé Plus 9 november) 

10 nov 
15.30 – 16.30 

Mantelzorgwandeling Verzamelen op 
parkeerplaats bij Kinder- 
boerderij Anna Zijlstra 
Hoeve, Parklaan 10, 
Dokkum 

Tot 9 november via Welzijn het Bolwerk 0519-
292223/ 06-39012655 of  
info@het-bolwerk.eu (Onder vermelding; 
mantelzorgwandeling) 

14 nov 
14.00 – 16.00  

Creatief (dagboek) 
schrijven. 
Thema: ‘Hart, hoofd 
en handen’. 

Gebouw van de 
Evangelische gemeente 
de Rank, Op de Keppels 1, 
9101 DG, Dokkum. 

Tot 9 november via Welzijn het Bolwerk 0519-
292223/ 06-39012655 of  
info@het-bolwerk.eu (Onder vermelding 
Workshop creatief schrijven + de gewenste 
datum) 

17 nov 
14.00 – 16.00 

Creatief (dagboek) 
schrijven. 
Thema: ‘Hart, hoofd 
en handen’. 

Gebouw van de 
Evangelische gemeente 
de Rank, Op de Keppels 1, 
9101 DG, Dokkum. 

Tot 14 november via Welzijn het Bolwerk 
0519-292223 / 06-39012655 of  
info@het-bolwerk.eu (Onder vermelding : 
Workshop creatief schrijven + de gewenste 
datum) 

17 nov 
13.00 – 15.00 

BINGO Zaaltje Pro Rege. 
Oostenburgstraat 3 Kollum 
(bij de Oosterkerk) 

Tot 12 november bij Annet Boonstra 06-
52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl  

18 nov 
17.00 – 20.00  
FAWAKA  
 

Samen eten met 
jonge mantelzorgers 
(8 tot 25 jaar). 

Chinees restaurant Kota 
Radja, Altenastreek 72 in 
Dokkum. 

Tot 10 november. Jongeren ontvangen 
hierover informatie via Fawaka.  
Meer informatie via Lyan Bergsma, 06-
18938369 of l.bergsma@het-bolwerk.eu  

22 nov 
19.30 – 22.00 
FAWAKA 

Workshop Story 
Telling door 
influencer en 
jongerenwerker 
Brahim Lakhal. 

LOCATIE wordt nog 
bekend gemaakt.  

Jongeren ontvangen hierover informatie via 
Fawaka. Meer informatie via Lyan Bergsma, 
06-18938369 of l.bergsma@het-bolwerk.eu 

23 nov 
19.30 – 21.15 

Mantelzorgcafé met 
een proefles 
Cognitieve Fitness 

Gebouw van de 
Evangelische gemeente 
de Rank, Op de Keppels 1, 
9101 DG, Dokkum. 

Tot 21 november bij Welzijn het Bolwerk 
0519-292223 / 06-39012655 of info@het-
bolwerk.eu (Onder vermelding: 
mantelzorgcafé cognitieve fitness) 

13 dec  
13.00 – 15.00  

Kerststukje maken MFC ‘t Trefpunt’, de Singel 
7 in Hallum 

Tot 7 december bij Annet Boonstra 06-
52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 

15 dec 
13.00 – 15.00 

Kerststukje maken Zaaltje Pro rege Kollum, 
Oostenburgstraat 3 Kollum 
(bij de Oosterkerk) 

Tot 12 december bij Annet Boonstra 06-
52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 
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