
Terugblik 
Velen van jullie hebben we kunnen ontmoeten tijdens het 
Event on Tour op 24 en 25 mei. Al fietsend en wandelend 
werden er verschillende verrassende plekken aangedaan 
op Urk én in de Noordoostpolder, waar met een lekkernij 
op de wandelaars en fietsers gewacht werd. Door de 
coronamaatregelen heeft het nieuwe initiatief om zowel 
mantelzorgers als vrijwilligers, als blijk van waardering, 
gezamenlijk een gezellige en leuke activiteit aan te bieden, 
twee jaar op zich moeten laten wachten. Gelukkig kon het 
dit jaar doorgaan! De deelnemers kregen op de route ook 
een gedicht te horen, dat speciaal voor mantelzorgers en 
vrijwilligers is gemaakt door Margreeth Ras. We delen deze 
graag nogmaals met u in deze nieuwsbrief. We kijken terug 
op een geslaagd Event en de vele leuke reacties die we 
gekregen hebben doen ons goed.

Voor nu wensen wij iedereen alvast een goede zomer  
toe. En hoewel het voor mantelzorgers niet altijd  
makkelijk te organiseren is, hopen we dat er toch 
mogelijkheden zijn voor u om er op uit te trekken,  
te genieten en tot rust te komen. 

Een zonnige groet van 
 
Annerie Ester en José Oijevaar 
Consulenten mantelzorgondersteuning

Zo vlak voor de zomerperiode willen wij u graag nog deze 
nieuws brief sturen met nieuwtjes, wetens waardigheden 
en tips. Ook brengen we u alvast op de hoogte van thema
bijeenkomsten die in het najaar op het programma staan. 

Zomer 2022

Stukjes liefde
Je geeft een stukje van jezelf
een stukje zorg, een stukje liefde
een stukje tijd aan iemand die het 
nodig heeft
omdat jij het ziet
omdat jij begrijpt

Je geeft je handen en je voeten
je leent ze uit, je draagt iets uit
je deelt zo uit aan iemand 
die jou nodig is 
omdat jij het ziet dag in, dag uit
Kleine stukjes recht uit je hart
een luisterend oor,
een helpende hand
een vriendelijk woord voor iemand 
die ernaar verlangt
omdat jij het ziet
omdat jij het hoort

je geeft handen en voeten aan je 
geloof de daad bij het woord,
de handen uit de mouwen
de hand aan de ploeg slaan
voor iemand die het zelf niet kan
omdat jij het ziet
omdat jij verstaat

Je doet het zonder terug te vragen
een dankbare glimlach, een lieve blik
zijn jouw dank je wel
die iemand zegt door dit gedicht:
die stukjes van jou heb ik lief,
al heb ik dat misschien nog nooit 
verteld!

Margreeth Ras

Beste lezers,

Nieuwsbrief
voor mantelzorgers 
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DUURZETTENDUURZETTEN
EFFEN 

Loop je tegen je grenzen aan? 
Spanning en stress kan voor veel problemen zorgen. 

Praat er eens over met iemand die je vertrouwt of maak een afspraak met de huisarts. 
De oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn en kan verdere problemen voorkomen.

Een gezond 

Urk doen 

we samen

Misschien heeft u de posters al 
ergens op Urk zien hangen? Met de 
welbekende gezegdes: “Doar proat 
je niet over”, “Effen duurzetten” en 
“Stel je niet zo an” wordt aandacht 
gevraagd voor de toenemende 
problemen door angst en spannings
klachten. 

Verschillende zorgprofessionals op 
Urk signaleren dat er veel cliënten zijn 
met een forse hulpvraag door angst- 
en spanningsklachten. Deze klachten 
zijn vaak vergevorderd en niet meer 
passend binnen de eerstelijnszorg. 
De gezamenlijke conclusie is dat de 
volwassen bewoners van Urk met 
angst- en spanningsklachten lang 
wachten voordat ze hulp inschakelen.

Het doel van de campagne is de 
Urker bevolking zich meer bewust te 
laten worden van de symptomen die 
passen bij angst- en spanningsklachten 

zodat in een vroeger stadium hulp 
kan worden gezocht. Ook is de vanuit 
de cultuur ingegeven mentaliteit niet 
altijd helpend bij het omgaan met deze 
problematiek. De slogans op de posters 
spreken voor zich. 

OOK MANTELZORG KAN EEN 
OORZAAK ZIJN VAN ANGST 
EN SPANNINGSKLACHTEN.
Als u een partner of familielid bent 
van iemand met een chronische 
ziekte of beperking kan het 
betekenen dat ook uw leven erg 
veranderd is. Vooral als uw naaste 
veel zorg en begeleiding nodig 
heeft of wanneer hij of zij door zijn 
ziekte van karakter is veranderd.

Soms kan zorgen voor iemand 
anders veel voldoening geven, 
maar het kan ook betekenen dat 
het moeilijk is naast het zorgen 
voor de ander uw eigen leven 
vorm te geven. Overbelasting kan 
dan snel het gevolg zijn. Ook kan 
het zijn dat u zich erg veel zorgen 
maakt om de ander, of om jullie 
toekomst. 

Hierdoor kunt u als naaste last 
krijgen van spanning en stress. Als 
u dit herkent is het goed hierover 
te praten met iemand uit uw 
omgeving die u vertrouwt. Een 
luisterend oor kan al heel goed 
helpen. U kunt ook ondersteuning 
krijgen als mantelzorger bij Caritas 

Urk. Bel ons gerust om te vragen 
wat er mogelijk is. Of praat erover 
met uw huisarts. Samen kunnen we 
kijken wat u nodig heeft. Maar wat 
niet helpt is de gedachte: “Effen 
duurzetten”! 

Wilt u meer weten over 
angst en spanningsklachten? 
Bekijk de infographic en de 
postercampagne door met  
uw camera op uw telefoon  
de qr code te scannen.

CAMPAGNE GEZOND OP URK OM HET TABOE OP 
ANGST- EN SPANNINGSKLACHTEN TE DOORBREKEN.

AANRADER: WEBSITE mijnihelp.nl
Ook op deze website is veel informatie te vinden die kan helpen om angst- en spanningsklachten te verminderen 
of te voorkomen. Van piekeren, somberheid en slaapproblemen tot onzekerheid en rouw. Er is een gratis online 
zelfhulpcursus te vinden en tips en oefeningen die je op je eigen moment kunt volgen. 

UITGAAN VOOR JONGEREN DIE IN HET REGULIERE  
UITGAANSLEVEN ZICH NIET THUIS VOELEN. 

Elke laatste vrijdagavond van de maand 
is er een ontmoetingsmogelijkheid voor 
jongeren vanaf 16 jaar die door een vorm 
van een beperking zich niet thuis voelen 
in de bestaande horecagelegenheden 

op Urk. Van 19.30 tot 21.30 is er voor 
hen gelegenheid anderen te ontmoeten 
in Ut Leeger, Wijk 2-6 Urk. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Rik van Veldhuisen rik@caritasurk.nl 

http://mijnihelp.nl
http://mijnihelp.nl


TELEFONISCH CONTACT: HOE GAAT HET MET U? 

JONGE MANTELZORGERS AANDACHT 
EN ERKENNING GEVEN IS BELANGRIJK.

BREINPUNT NOORDOOSTPOLDER  
IN  FLEVOMEER BIBLIOTHEEK TE EMMELOORD
BreinPunt Noordoostpolder is de 
plek waar je informatie kunt vinden 
over allerlei verschillende soorten 
aandoeningen van het brein, zoals 
dementie, depressie, afasie, niet-
aangeboren hersenletsel verslaving  
of een beroerte. 

Het initiatief richt zich op veel 
doelgroepen: mensen met 
geheugenproblemen, mantelzorgers, 

inwoners van de Noordoostpolder 
(jong en oud) en zorgprofessionals. 
Informatie wordt gegeven door middel 
van persoonlijk advies, het lenen van 
boeken, geluidsdragers en hulpmiddelen 
ter ondersteuning beschikbaar stellen. Er 
zijn bijvoorbeeld speciale telefoons, een 
kalenderklok, tablets, een interactieve 
kat, maar ook een bord met zuignap of 
afstandsbediening om ter plekke uit te 
proberen.

BreinPunt Noordoostpolder voorziet 
mensen met vragen over het brein van 
informatie, advies en ondersteuning. 

Locatie: FlevoMeer  
Bibliotheek Noordoostpolder  
Harmen Visserplein 5, Emmeloord  
Inloopspreekuur op woensdag van 10.00 
tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur

Onlangs is er een onderzoek gedaan 
waaruit blijkt dat 70 % van de jonge 
mantelzorgers op latere leeftijd bij de 
Geestelijke Gezondheidszorg terecht 
komt.

Jonge mantelzorgers hebben 
zorgtaken, maken zich zorgen 
om de situatie thuis of komen 
aandacht tekort doordat de ziekte 
of beperking van een ouder, broer 
of zus veel aandacht opeist. Deze 
situatie kan grote impact hebben 
op hun leven. Ook zijn er positieve 
effecten op hun ontwikkeling; 
ze leren verantwoordelijkheid 
te nemen en rekening te houd 
met beperkingen van een ander. 
Ze zijn vaak zelfstandiger en 
onafhankelijker dan leeftijdgenoten 
zonder zorgtaken.

Belangrijk bij het voorkomen dat de 
negatieve gevolgen de overhand krijgen 
is deze jongeren vroegtijdig erkenning 
geven. Ook het bespreken van de 
thuissituatie op school is belangrijk. 
Op jonge leeftijd leren praten over de 
situatie helpt op latere leeftijd. Voorkom 
dat ze eigenlijk in twee werelden leven 
waarvan de ene niet weet dat de andere 
bestaat.

De afgelopen maanden 
deden AT5 en de Balie Live 
Journalism onderzoek naar 

jonge mantelzorgers in Amsterdam. De 
reportage is te zien op Youtube/jonge 
mantelzorgers/ AT5.

Ook Caritas Urk heeft aandacht voor 
jonge mantelzorgers in de leeftijd van 
6 tot 18 jaar. Met leuke activiteiten voor 

deze Ma(n)tties, zoals we de jonge 
mantelzorgers noemen, wordt op 
speelse wijze aandacht en onderlinge 
herkenning gegeven.

Heeft u een jonge mantelzorger in  
het gezin? Meld ze bij ons aan via  
annerie@caritasurk.nl 

De website www.jmzpro.nl is ook een 
aanrader voor wie meer wil weten over 
jonge mantelzorgers.

Misschien heeft u al een telefoontje 
van ons gehad de afgelopen periode 
of anders kan dat in de toekomst 
gebeuren. We willen namelijk het 
mantelzorgbestand zo goed mogelijk 
up-to-date houden. Aangezien 
dit best een tijdrovende klus is 
hebben we drie vrijwilligers bereid 
gevonden ons daarbij te helpen. 
Dit zijn Co hofstede, Lia de Visser 
en Gerrie Sok. Deze vrijwilligers 
draaien al geruime tijd mee bij ons 
op kantoor en hebben ook voor 
geheimhouding getekend. Ze zullen 

u vragen of het adres nog klopt, of 
u nog mantelzorger bent, of u een 
e-mailadres heeft als die nog niet 
bij ons bekend is en onder welke 
categorie de problematiek van 
uw zorgvrager valt (bijvoorbeeld 
autisme, dementie, NAH, psychische 
problematiek, verstandelijke 
beperking). Zo kunnen we gericht 
uitnodigingen sturen.

Ook is dit een goed moment om 
te vragen hoe het met u gaat, of u 
de zorg erg belastend vindt en of u 

graag door een van de consulenten 
(José of Annerie) teruggebeld wilt 
worden voor verdere informatie of 
advies. 

U mag natuurlijk ook altijd zelf 
bellen (683346) of mailen voor 
vragen, of als uw situatie gewijzigd is. 
Mailen kan naar annerie@caritasurk.nl

http://www.jmzpro.nl
https://www.youtube.com/watch?v=z_R89JgQ5bI
https://www.youtube.com/watch?v=z_R89JgQ5bI
mailto:annerie%40caritasurk.nl%20?subject=
http://www.jmzpro.nl
mailto:annerie%40caritasurk.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=z_R89JgQ5bI


Caritas Urk
Singel 9a, 8321 GT Urk
Telefoon 0527 683346
info@caritasurk.nl
www.caritasurk.nl
www.vrijwilligerswerkopurk.nl

Onze openingstijden
Maandag – Vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Tussen de middag van  13.00 – 14.00 uur gesloten

Op basis van de informatie over 
uw zorgsituatie die bij ons bekend 
is, sturen wij u uitnodigingen toe. 
Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten 
over Dementie (als u zorgt voor 
een naaste met dementie), Niet 

Aangeboren Hersenletsel, Autisme, 
of voor bijeenkomsten voor ouders 
van zorg intensieve kinderen. Is uw 
situatie nog onbekend bij ons? Laat 
het ons weten. Is uw zorgsituatie 
veranderd of wilt u in de 

verzending iets gewijzigd hebben? 
Wij horen dit graag zodat wij het 
kunnen aanpassen. Óók als u geen 
mantelzorger meer bent.

UITNODIGINGEN ONTVANGEN DIE PASSEN BIJ UW SITUATIE

VOORAANKONDIGINGEN THEMABIJEENKOMSTEN 
Onderstaande bijeenkomsten staan op dit moment gepland. Noteer het alvast in uw agenda.

Thuis met dementie
Deze avond zijn er van verschillende 
zorgorganisaties professionals uit-
genodigd om informatie te geven  
over de mogelijkheden thuis.
Dinsdag 5 juli 20.00 uur. 
Locatie kantine gemeentehuis,  
ingang kantoor Caritas Urk, Singel 9A

Autisme Belevingscircuit: Dé 
manier om zelf autisme te  
ervaren en beter te begrijpen.
Karin Simonis en Miranda Schoot-
Poeze geven door middel 
van opdrachten inzicht in de 
belevingswereld van iemand met 
autisme. Beide zijn autismecoach.
Maandag 12 september 19.30 uur. 
Locatie: kantine gemeentehuis, 
ingang kantoor Caritas Urk, Singel 9A

Publiekslezing Hersenletsel: 
Rouwen om wat niet meer kan en 
om wat er is veranderd
Wat betekent rouwen na 
hersenletsel voor jou en je naasten? 
Hoe herken je het en hoe kan je met 
elkaar in verbinding blijven?
Donderdag 22 september 2022 
Sprekers: Renske Lunenburg, trainer 
bij Interaktcontour en cognitief 
trainer bij Hersenz, en Klaas van der 
Veen. Klaas vertelt deze avond over 
het rouwproces na het hersenletsel 
bij zijn partner. Locatie: Flevomeer 
Bibliotheek, Singel 9 B Urk. Aanvang: 
19.30 uur.

Themabijeenkomst Levend verlies: 
De invloed van een ernstige ziekte 
en/of beperking in het gezin
Met lobke Kingma en Tetje Veldhuis 
van Praktijk Lichthuis
Donderdag 6 oktober 2022 
Locatie: Kantine gemeentehuis, 
ingang kantoor Caritas Urk, Singel 9 
A Urk. Aanvang 20.00 uur

Themabijeekomst Autisme  
en emoties
Linda van der Kooij, autismespecialist 
en ervaringsdeskundige vertelt deze 
avond over autisme en emoties 
en geeft inzicht in een andere 
emotieregulatie. Linda gebruikt 
hierbij onder andere de inzichten 
van Martine Delfos op Autisme. 
Maandag 21 november 2022. 
Locatie kantine gemeentehuis, 
ingang kantoor Caritas Urk, Singel 
9A. Aanvang 20.00 uur.

Ook zullen er 
weer verschillende 
koffieochtenden 
georganiseerd worden.  
U ontvangt hierover alsnog 
bericht. Houd u ook de 
website in de gaten:  
www.caritasurk.nl/mantelzorg

HOE INFORMEREN WIJ U? PER E-MAIL SCHEELT VEEL!

Om kosten te besparen en naar 
duurzaamheid te streven, gaat 
onze voorkeur uit naar verzenden 
per e-mail. Ontvangt u onze 

uitnodigingen nog steeds per post, 
maar kunt u ze ook per e-mail 
ontvangen? Stuur ons dan even uw 
e-mailadres (met vermelding van uw 

woonadres zodat we weten bij  
wie het e-mailadres hoort) naar  
annerie@caritasurk.nl 

Nu ouderen tegenwoordig langer 
zelfstandig thuis blijven wonen betekent 
dit voor de mantelzorgers dat er meer 
beroep op hen gedaan wordt. Soms 
kan een extra helpende hand daarbij 
erg welkom zijn. Saar aan Huis kan de 
eigen mantelzorgers ontlasten door 
(deels) hun taken over te nemen. Een 
medewerker van Saar aan Huis biedt 
gezelschap, helpt bij huishoudelijke 
zaken en persoonlijke verzorging. Deze 

hulp is niet gratis maar verschillende 
aanvullende zorgverzekeringen 
vergoeden deze hulp. Deze hulp kan 
ook een aanvulling zijn op de thuiszorg. 
Ook in Flevoland is Saar aan Huis actief. 
Kijk voor de mogelijkheden, tarieven en 
vergoedingen vanuit de zorgverzekering 
op de website www.saaraanhuis.nl

HULP BIJ UW MANTELZORGTAKEN VAN SAAR AAN HUIS
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