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VOORWOORD
ijvoorbeeld als u te maken heeft met 
ziekte of een beperking. Of als u zorgen 
heeft over geld. Of problemen ervaart 
met de opvoeding van uw kinderen. 
In uw leven kunt u tegen problemen 
aanlopen waar u zelf misschien even 

geen oplossing voor ziet. Wij willen onze inwoners 
graag via alle mogelijke kanalen en op alle mogelijke 
manieren informeren over hulpvoorzieningen die er in 
de gemeente Aa en Hunze zijn.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, wordt 
heel Nederland overvallen door het coronavirus met alle 
gevolgen van dien. Ook voor de hulp en ondersteuning 
van onze inwoners heeft het virus gevolgen. Letterlijk 
‘dichtbij staan’ kan nu vaak niet.

Toch ontvangt u als inwoner van de gemeente Aa en 
Hunze deze informatiekrant. Maar bedenk dat de hulp 
en ondersteuning de komende tijd allemaal anders gaan 
dan onder normale omstandigheden; veel meer telefo-
nisch en digitaal. 

U leest in deze krant over verschillende organisaties en 
wat deze voor u kunnen betekenen. Stichting Attenta 

vertelt u met welke vragen u bij Attenta terecht kunt. 
Impuls – de welzijnsorganisatie - laat zien welke hulpver-
lening, trainingen en ontmoetingsactiviteiten zij biedt.

De Voedselbank, het Taalhuis, stichting Leergeld, Home-
Start en Humanitas Thuisadministratie zijn mooie 
voorbeelden van initiatieven waar veel vrijwilligers bij 
betrokken zijn. Ook inwonersinitiatieven zoals bijvoor-
beeld Omzien naar Elkaar in Rolde, dorpscoöperatie 
De Brug in Gasselternijveen en Grolloo Zorgt, leveren 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze 
dorpen. Het mag duidelijk zijn: de inzet van vrijwilligers 
is onmisbaar in onze samenleving. Hun inzet is merkbaar 
op allerlei terreinen. Ook op deze plaats wil ik graag van 
de mogelijkheid gebruik maken om mijn waardering uit 
te spreken voor deze inzet van zoveel vrijwilligers!

We hopen dat deze krant ook bij u het gevoel over-
brengt dat wij hebben: dat de gemeente Aa en Hunze 
een zorgzame gemeente is, een samenleving waar veel 
betrokken beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers 
zich elke dag inzetten voor de mensen die een steuntje 
in de rug nodig hebben. En dat u na het lezen van deze 
informatiekrant beter weet welke hulp en ondersteuning 
geboden wordt en waar u terecht kunt met uw vragen.

Maar allereerst hopen we natuurlijk dat we het corona-
virus wereldwijd onder controle krijgen. En daar kunnen 
we allemaal ons steentje aan bijdragen.

Co Lambert
Wethouder Sociaal Domein
gemeente Aa en Hunze ■

Als gemeente Aa en Hunze willen we dichtbij onze inwoners staan. We willen mensen die dat nodig 
hebben zo goed mogelijk ondersteunen. In onze gemeente zijn er allerlei organisaties en initiatieven 
die u kunnen helpen.
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AANDACHT VOOR ELKAAR

ET WELKE VRAGEN KUNT U BIJ 
ATTENTA TERECHT? 
U kunt bij Attenta terecht met vragen 
over zorg, opvoeding en opgroeien. 
Ook als u problemen in de toekomst 
verwacht, kunt u nú al bij ons terecht.

Denk bijvoorbeeld aan: 
• vervoer;
• huishouden (schoonmaken, boodschappen doen, 

bedden verschonen);
• eenzaamheid;
• geldproblemen;
• de opvoeding van uw kind;
• begeleiding bij dagelijkse activiteiten (zoals bood-

schappen doen, verzorging);
• mantelzorger-zijn en overbelasting.

HOE VERLOOPT HET CONTACT? 
Bel of mail naar Attenta. Meestal maakt één van onze 
medewerkers een afspraak met u. Onze medewerker 
komt dan bij u thuis. In het gesprek onderzoekt onze 
medewerker samen met u uw vraag, om vervolgens 
samen naar een oplossing te zoeken. Een eerste 
gesprek duurt ongeveer een uur. Het gesprek met 
Attenta is gratis. 

U mag altijd iemand uit uw omgeving vragen om bij 
het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en 
die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, 
kennis of mantelzorger. 

U kunt ook kosteloos gebruik maken van een cliën-
tondersteuner om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
De cliëntondersteuner is onafhankelijk en werkt bij 
MEE Drenthe. Hij of zij kan u helpen uw vraag duide-
lijk te krijgen en keuzes te maken. U kunt zelf contact 
opnemen met MEE Drenthe. 

ATTENTA WIJST U DE WEG NAAR ZORG 
U bespreekt samen met een medewerker van Attenta 
wat u zelf kunt doen en of u een beroep kunt doen op 
mensen uit uw omgeving. 

Heeft u extra hulp of ondersteuning nodig dan wijzen 
we de weg naar organisaties in de gemeente waar u 
terecht kunt voor allerlei soorten ondersteuning en hulp. 
In deze krant vindt u daar voorbeelden van. 
Bij deze organisaties kunt u zonder verwijzing terecht.

Als u een verwijzing nodig hebt – voor de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo) of voor de 
Jeugdwet – dan regelt Attenta dit voor u. Daarnaast 
kunnen wij u adviseren, zoals bij het aanvragen van een 
persoonsgebonden budget. 

Voor hulp of zorg die wordt geregeld vanuit de Wmo of 
Jeugdwet moet u soms een eigen bijdrage betalen. Op 
de website van het CAK vindt u informatie over deze 
bijdrage. ■

WAT DOET STICHTING ATTENTA VOOR U? 
Veel inwoners weten inmiddels de weg naar Attenta te vinden. Wij zijn er voor alle inwoners van Aa 
en Hunze. Werk, opvoeding, (mantel)zorg en huishouden vragen dagelijks heel wat tijd en energie. 
Meestal lukt het om alles goed te regelen. Maar het kan zijn dat u op sommige momenten behoefte 
heeft aan professionele hulp. In dat geval staat Attenta voor u klaar. 

M WAT IS DE WMO?
De Wmo regelt hulp en zorg zodat mensen zoveel 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 
meedoen:
• Hulp bij een schoon en leefbaar huis.
• Hulpmiddelen om thuis te kunnen blijven 

wonen.
• Aanpassingen in huis.
• Vervoer.
• Mantelzorgondersteuning.
• Individuele begeleiding.
• Dagbesteding.
• Beschermd wonen.

WAT IS DE JEUGDWET?
De Jeugdwet regelt hulp en zorg voor 
jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen. Er zijn veel verschillende  
behandelingen voor jeugdigen mogelijk:
• Hulp of therapie bij bijvoorbeeld angst, de-

pressie, gedragsproblemen of bij een echt-
scheiding.

• Verblijf buitenshuis voor kinderen die (even) 
niet meer thuis kunnen wonen.

• Dyslexiezorg voor kinderen van 7 tot en met 
12 jaar. 

BENT U BENIEUWD WAT ATTENTA VOOR U KAN 
BETEKENEN? 
Een inwoner uit onze gemeente vertelt over 
haar ervaring met Attenta. Haar verhaal leest u 
op pagina 7 in deze krant. Neem ook vooral een 
kijkje op onze nieuwe website of bel of mail ons.  

CONTACT 
• Telefoon: (0592) 26 34 68.  

maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur
• E-mail: info@stichtingattenta.nl
• Openingstijden: centraal kantoor: maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur 
adres: Spiekersteeg 1 in Gieten

• Inloopspreekuren: in diverse dorpen zijn 
inloopspreekuren. U kunt zonder afspraak bin-
nenlopen. De adresgegevens van de locaties 
en de tijden van de spreekuren staan op onze 
website www.stichtingattenta.nl.

Iedereen – dus ook alle inwoners van onze gemeente – heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Er gelden 
allerlei maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Het is begrijpelijk dat u bezorgd bent en wellicht vragen 
hebt. Misschien maakt u zich zorgen over een oude buurman of over een familielid dat u nu niet kunt bezoeken.

Het is belangrijk rekening te houden met elkaar. Laten we oog hebben voor de 
oudere en kwetsbare inwoners. Help daar waar dat op een verantwoorde manier 
kan. Dit kan de ene keer door telefonisch contact te houden en in een ander geval 
door actief te helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen.

Heeft u zelf een luisterend oor nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? 
Impuls en Attenta zijn, zolang de maatregelen van de overheid van kracht zijn, te-
lefonisch bereikbaar. Wij kijken samen met u graag naar hoe we kunnen helpen. 

Impuls is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
T. 0592-245924
info@impulsaaenhunze.nl

Attenta is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
T. 0592-263468
info@stichtingattenta.nl ■
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MENSEN OM JE HEEN
ERVARINGSVERHAAL STICHTING ATTENTA

et gemis is nog vers. Inge praat 
geëmotioneerd maar met een zekere 
rust over het laatste half jaar van Leo’s 
leven. "Er komt een moment dat je 
liever wilt dat hij gaat, het kon op een 
gegeven moment gewoon niet meer." 

Zo bekeken is de dood van Leo te accepteren. Maar nu - 
acht maanden later- valt de rouw haar rauw op het dak. 
Ze was al die tijd sterk gebleven, met onverminderde 
energie zorgde ze ervoor dat thuis alles zoveel mogelijk 
bleef zoals het was. "We hadden zo’n fijn leven, daarvan 
heb ik de vertrouwdheid willen behouden", zegt Inge. 
"Als er zoiets ingrijpends gebeurt, kun je dat niet alleen."

Ria: "De ziekte ALS zet alles op zijn kop, het kan snel 
gaan of langzamer, maar er is altijd het besef dat het 
leven zal eindigen over niet al te lange tijd. Met dat als 
vertrekpunt kijken we wat er nodig is. We besloten dat de 
traplift er zou komen. In sommige gevallen komt er een 
bed op de begane grond, maar hier was de autonomie 
van Leo belangrijk." Lachend denken Inge en Ria eraan 
terug dat Leo daarbij ook nog kleurwensen had. "Ik vond 
dat hij dat niet kon maken", zei Inge. "Maar als ik daar 
wat in kan betekenen, dan doe ik het", reageert Ria.

Ria is één van de medewerkers van het sociaal team 
van Attenta. "Wij zijn er om samen met de betrokkene te 
onderzoeken wat er nodig is aan zorg. We komen door-
gaans één keer, soms vaker bij iemand thuis, maar bij 

Leo en Inge was meer nodig. Inge gaf aan behoefte te 
hebben aan een vaste contactpersoon voor afstemming 
en gesprek." "Wil jij dat niet zijn?" vroeg Inge met enige 
schroom aan Ria. "Voor mij was het vanzelfsprekend 
daar gehoor aan te geven", vertelt Ria, "mijn werk draait 
immers om passende ondersteuning."

Als Leo in bed lag, kon Inge haar zorgen en verdriet 
kwijt bij Ria. Het ging dan om dingen waar ze Leo niet 
mee lastig wilde vallen. "Hij had het al zwaar genoeg 
met accepteren dat hij aan zelfstandigheid inleverde, 
daar hoefde hij mijn verdriet niet bij te hebben. Ik heb 
schatten van kinderen, ze doen alles voor me, maar ook 
hen wilde ik niet belasten met mijn emoties. Bij Ria kon 
ik het kwijt. Even praten, even huilen en dan kon ik er 
weer tegen. Het belangrijkste was dat ik me niet hoefde 
in te houden, vrijuit praten, dat was zo fijn."

"Je bent wel de klos" zei ze vaak tegen Ria. Zo kijkt Ria 
zelf niet naar haar rol. "Ik doe mijn werk met oprechte 
betrokkenheid en dan luistert het oor vanzelf. Boven-
dien is er ook best gelachen. Toen Leo niet meer zelf 
kon praten, bracht ik de spraakcomputer in huis. Of ik 
hem even wilde helpen met het uitzoeken van een stem. 
"Doe maar een sexy stem" zei hij toen. Dat daarachter 
ook verzet schuil ging wisten we allemaal. Leo leefde 
van zijn woorden, was heel verbaal. Dat apparaat vond 
hij dus maar niks, maar zijn verzet loste hij op met 
humor."

Het was een zware tijd, die was zwaarder geweest 
als Ria er niet was geweest. Ook achter de schermen 
regelde zij van alles. De korte lijnen met de thuiszorg en 
de ergotherapeut van het ALS-team maakten dat Inge 
niet zelf allerlei zaken hoefde uit te zoeken en te regelen. 
"Je wilt niet weten wat voor een opluchting dat is, dat 
scheelt zoveel. Alles was vertrouwd in één hand, zo 
voelde het."

Inge woont in een Drents dorp waar de mensen elkaar 
kennen en voor elkaar zorgen. "Dat was heel belangrijk. 
Er was aandacht voor Leo’s ziekbed, maar ook voor mij. 
Nu nog." 

"Ria komt nog af en toe langs. Dan praten we over deze 
tijd van rouw en hoe dat proces er met al zijn grilligheid 
uitziet. Dat heb je nodig, mensen om je heen." 
"Schrijf dat maar twintig keer op", zegt Inge om haar 
dankbaarheid te bekrachtigen. "Mensen om je heen, het 
is onbetaalbaar." 

De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd. ■

Ze stapte de drempel over, gaf een hand en dat was alles wat er nodig was. Er was meteen een klik tussen cliënt Leo Tammens en Ria Boer van Attenta. Ze 
kwam aan huis voor een gesprek over een traplift. Leo had te horen gekregen dat hij de spierziekte ALS had. Zijn mobiliteit zou snel achteruit gaan. Om zo 
lang mogelijk in zijn eigen bed te kunnen slapen, moest er een traplift komen en Ria zou het regelen, maar daar bleef het niet bij. Ria ondersteunde zowel Leo 
als zijn vrouw Inge in een intensief half jaar dat leidde naar Leo’s overlijden.

H
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ZORG EN WELZIJN 
VOOR JONG EN OUD

mpuls maakt deel uit van de 
Tintengroep, een maatschappelijk 
ondernemer die zich inzet om de eigen 
kracht en talenten van de bewoners 
te versterken zodat mensen zichzelf 
kunnen redden in hun buurt en in de 

maatschappij. We brengen mensen en organisaties bij 
elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen!

DICHTBIJ DE INWONERS
Bij Impuls werken de buurt- en maatschappelijk werkers 
dichtbij de inwoners en in nauw contact met dorpsorgani-
saties en inwonersinitiatieven. In de dorpen worden acti-
viteiten georganiseerd zoals meer bewegen voor ouderen 
en jeugdactiviteiten maar ook de Huiskamers, ontmoe-
tingsplekken zonder indicatie, worden mogelijk gemaakt 
door Impuls. Ontmoeting en vervoer zijn essentieel om 
leefbaarheid in de dorpen te kunnen behouden. Daarom 
coördineert Impuls bijvoorbeeld het vrijwillig vervoer via 
het project AutoMaatje.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Impuls biedt individueel maatschappelijk werk voor alle 
inwoners uit de gemeente Aa en Hunze. Deze hulp is gra-
tis en er is geen verwijzing voor nodig. Het maatschappe-
lijk werk is er ook voor informatie en advies.

MANTELZORG
Zorgen voor een naaste vraagt veel. Het is fijn om met 
anderen daarover te kunnen praten die in dezelfde situ-
atie zitten. In het Mantelzorg Café van Impuls kan dat 
bijvoorbeeld. Maar Impuls regelt ook respijtzorg (iemand 
neemt tijdelijk de zorg even over) of een cursus mindful-
ness en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

HET VRIJWILLIGERS INFORMATIE PUNT 
Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van Impuls onder-
steunt en versterkt vrijwilligers(werk). Het VIP heeft een 
eigen website met informatie, nieuws en een digitale 
vacaturebank voor organisaties én inwoners die een 
vrijwilliger of maatje zoeken. Ook is het mogelijk jouw 
aanbod of talent op deze gratis vacaturebank te plaatsten. 
Daarnaast biedt het VIP trainingen en bijeenkomsten voor 
organisaties en vrijwilligers. 

Het VIP is van maandag t/m woensdag van 09.00 – 12.30 
uur geopend (Schoolstraat 1 in Gieten). Je hoeft geen 
afspraak te maken. Het VIP is ook bereikbaar via telefoon-
nummer 0592 - 245 917 of via vip@impulsaaenhunze.nl. 

WERK EN PARTICIPATIE
Ervaar je een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
omdat je een beperking hebt? Of heb je hulp nodig bij 
het vinden van (vrijwilligers)werk of dagbesteding? Wij 
bieden jou graag ondersteuning. Ook kunnen we jou 
begeleiden bij het aanleren van nieuwe (sociale) vaar-
digheden, die je kunnen helpen in het dagelijks leven. Zo 
helpen we jou om zelf weer een fijne invulling te geven 
aan je dag. We kijken daarbij goed naar wat jij leuk vindt 
om te doen en wat bij jou past. De ondersteuning die wij 
bieden is gratis. 

Wil je meer informatie? 
Neem contact op met Carla Nijeboer via 06 - 408 292 46 
of mail naar c.nijeboer@impulsaaenhunze.nl.

COLLECTIEF AANBOD
Ook heeft Impuls een collectief aanbod. Zo is er de cursus 
'Zicht en Grip op jouw geldzaken’ waar je leert meer 
inzicht te krijgen in jouw financiële situatie. Of Veerkracht 
bijeenkomsten waarin je werkt aan je eigen kracht en 
weerbaarheid. Maar ook activiteiten voor ontspanning en 
ontmoeting (zie ook verderop in deze krant). ■

Je eigen leven leiden, zelf keuzes maken en dingen regelen. Dat doen we allemaal het liefst. Maar er zijn 
van die momenten in het leven waarop je wel wat steun kunt gebruiken. Je bent als inwoner van Aa en 
Hunze van harte welkom om binnen te lopen bij Impuls aan de Schoolstraat in Gieten. Wij helpen je graag 
op weg!

I

MEDEWERKERS IMPULS
Impuls werkt met een team van buurtwerkers, 
ouderenadviseurs, jongerenwerkers, maatschap-
pelijk werkers, activiteitenbegeleiders, een consu-
lent vrijwilligerswerk, een gezinscoach, een consu-
lent mantelzorg, een coördinator meer bewegen 
voor ouderen, een budgetcoach, een coach sociale 
activering en een adviseur samenlevingsopbouw. 
Met ons allen staan we voor je klaar!

JONGERENWERK
Veilig opgroeien, dat is wat we elk kind gunnen. 
Jezelf ontwikkelen staat in deze levensfase 
centraal, maar helaas gebeuren er soms dingen 
waardoor dit lastiger wordt. Ouders, verzorgers 
en school staan voor ze klaar, maar soms kan niet 
voorkomen worden dat er extra ondersteuning 
nodig is. Onze jongerenwerkers zijn er voor alle 
kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook voor ouders 
en verzorgers kunnen we van betekenis zijn.

GEZOND OUD WORDEN
Iedereen wil graag oud worden maar niemand 
wil oud zijn. Want oud worden betekent verlies 
van gezondheid en een veranderend sociaal 
leven. Impuls werkt samen met huisartsen, 
zorgorganisaties, Attenta en informele 
netwerken in de dorpen (zoals Omzien naar 
elkaar, Dorpscoöperatie De Brug, Grolloo Zorgt, 
Noaberhulp ect.) om u de handvatten te bieden 
om zo fijn en gezond mogelijk oud te worden. 
We sluiten zoveel mogelijk aan bij informele 
organisaties in de dorpen. Zo faciliteren we in 
Grolloo een dorpscoördinator en ondersteunen 
we in Gasselternijveen het Dorpsloket dat op 
de vrijwilligers van de dorpscoöperatie draait. 
Samen kunnen we meer en staan we dichter bij de 
inwoners.

Alle huisartsenpraktijken in de gemeente hebben 
inmiddels een Ouderenzorg Team. Zo kan de zorg 
en hulpverlening op maat worden georganiseerd, 
passend bij uw vragen en behoeften. Ouderen in 
een kwetsbare situatie worden thuis bezocht. In 
gesprek tussen de oudere en hulpverlener gaat het 
over de huidige zorg en hulpverlening, maar ook 
om de wensen voor de toekomst. 

ADVISEREN VAN DORPSORGANISATIES
Maar Impuls adviseert ook dorpsorganisaties zoals dorpsbelangen en dorpshuizen bij projecten en ondersteunt 
tevens bij fondsenwerving. Inwoners met sociale initiatieven zoals bijvoorbeeld burenhulpgroepen geven wij 
graag advies en begeleiding.

ADVIESLOKET
Heb je vragen op gebied van administratie, for-
mulieren invullen of jouw persoonlijke financiën? 
Dan kun je terecht bij het AdviesLoket. Je kunt 
hier terecht voor vragen over geld, administratie 
en belangrijke papieren. Het AdviesLoket wordt 
bemenst door deskundige vrijwilligers. De vrijwilli-
ger beantwoordt jouw vragen, geeft advies of zoekt 
samen met jou naar een oplossing. Het AdviesLo-
ket is iedere maandagmiddag geopend van 14.00 – 
16.00 uur (Schoolstraat 1 in Gieten). Je hoeft geen 
afspraak te maken.

KLUSSENDIENST
Heeft u kleine klusjes in en om het huis en bent u zelf (even) niet mobiel 
genoeg om die te doen? De vrijwilligers van de ‘Klussendienst’ helpen 
u graag. U hoeft zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken om dat kapotte 
lampje, het versjouwen van een kastje, het ophangen van een gordijnrail of 
het legen van de dakgoot. Hierdoor wordt het mogelijk om langer zelfstan-
dig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Voor het uitvoeren van een 
klus vragen wij een kleine vergoeding. 

Meer weten over de klussendienst of een klusverzoek indienen? Dat kan 
op maandag t/m woensdag van 09.00  - 12.30 uur via 0592 - 245 917 of via 
a.blom@impulsaaenhunze.nl. 

AUTOMAATJE
In de gemeente Aa en Hunze kunt u gebruik maken van het ANWB AutoMaatje. Dit is een 
vervoerservice voor minder mobiele inwoners door vrijwillige chauffeurs uit uw eigen 
omgeving. U kunt AutoMaatje gebruiken voor van alles: een bezoek aan een audicien, 
het stembureau, een verjaardag, boodschappen maar ook voor een bezoek aan het 
ziekenhuis of de dokter. 

Aanmelden voor het AutoMaatje is  
gratis. U betaalt alleen een onkosten-
vergoeding van € 0,30 per kilometer. 
Heeft u AutoMaatje nodig? Neem mini-
maal 2 werkdagen van tevoren contact 
op via 0592 - 245 924 of mail naar 
automaatje@impulsaaenhunze.nl. 

Bent u in bezit van een auto, heeft u tijd 
over en wilt u wat voor uw dorpsge-
noten betekenen. Dan is het rijden als 
vrijwilligere chauffeur misschien wat 
voor u. Ook dan kunt u ons bellen of 
mailen!

GOED ADVIES
Seniorenvoorlichting bestaat al bijna 20 jaar in Aa en Hunze. We willen 
alle 75 plussers in de gemeente goed informeren over regelingen, 
voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan het zo lang mogelijk goed 
functioneren in de eigen woon-en leefomgeving. Ongeveer om de vijf jaar 
worden de senioren aangeschreven door Impuls, met de vraag of ze een 
bezoek van een goed getrainde seniorenvoorlichter willen ontvangen.

KOM IN BEWEGING! 
Sporten en bewegen helpt om een goede conditie te behouden en om lichamelijk en mentaal fit te blijven, 
ook op oudere leeftijd. Het verlaagt de kans op (chronische) ziektes, vergroot het sociaal netwerk en u 
kunt langer uw favoriete activiteiten blijven doen. 

Impuls biedt in verschillende 
dorpen onder de noemer ‘Meer 
Bewegen voor ouderen’ (MBvO) 
lessen zoals gymnastiek, sportief 
wandelen, tai chi, volksdansen 
en zwemmen aan. Ook worden 
in diverse dorpen ouderenactivi-
teiten aangeboden, zoals sjoelen, 
koersbal, kaarten, koken en 
biljarten.

Deze lessen voor ouderen gaan in 
september weer van start. U kunt 
onder deskundige leiding iedere 
week op een ontspannen manier 
bewegen en actief zijn. Wilt u 
gratis een proefles bijwonen? 
Maak dan uw keus uit het over-
zicht hiernaast. Meldt u zich van 
te voren wel even aan bij Grietje 
Paas (coördinator MBvO)? U kunt 
haar bereiken op telefoonnummer 
0592 – 245 924.

Locatie Tijdstip

Maandag

Gymnastiek heren Boerhoorn Rolde 10.00 -11.00 uur

Volksdansen* Trans Nooitgedacht 09.30 - 11.00 uur

Gymnastiek dames Sporthal Annen 12.30 - 13.30 uur

Sportief wandelen Staatsbos Gieten 13.30 - 14.30 uur

Volksdansen* Boerhoorn Rolde (tijdelijk Balloohoeve) 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag

Sportief wandelen Staatsbos Gieten 13.30 - 14.30 uur

Woensdag

Gymnastiek gemengd Sportzaal Eexterveen 09.00 - 10.00 uur

Gymnastiek gemengd Boerhoorn Rolde 09.30 - 10.30 uur

Gymnastiek gemengd Dorpshuis Grolloo 13.30 - 14.30 uur

Donderdag

Gymnastiek dames Boerhoorn Rolde 09.00 - 10.00 uur

Gymnastiek gemengd Dorpshuis Gasselternijveenschemond 10.00 - 11.00 uur

Tai Chi Boerhoorn Rolde 14.00 - 15.00 uur

Sportief wandelen Bos Annen 13.30 - 14.30 uur

Zwemmen De Trans Nooitgedacht Vanaf 17.00 uur

  * 1 keer per 2 weken
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TRAINING ZICHT EN GRIP OP JOUW GELDZAKEN

ONTMOETING IN DE HUISKAMERS
Elkaar kunnen ontmoeten op een vertrouwde plek dichtbij 
huis is van groot belang. Hoe groot is dat belang? Dat zien we 
terug in de groei van onze Huiskamers in diverse dorpen in de 
gemeente Aa en Hunze! Wilt u lekker kletsen met leeftijdsge-
noten? Heeft u een luisterend oor nodig of wilt u gewoon even 
een spelletje doen? Kom dan naar één van de Huiskamers van 
Impuls. De Huiskamers zijn te vinden in Annen, Eext, Eexter-
veen, Gasselte, Gasselternijveen, Gasteren, Gieten en Gieter-
veen. 

Kijkt u op www.impulsaaenhunze.nl voor de data en tijden of 
bel één van de medewerkers via 
0592 - 245 924. 

De Huiskamers worden gedraaid door vrijwilligers en professi-
onals samen. Impuls adviseert, ondersteunt en faciliteert deze 
Huiskamers. De huiskamers zijn mogelijk dankzij steun van het 
Oranjefonds en de gemeente Aa en Hunze.

EEN ECHTPAAR ZOCHT EEN NIEUWE TUINMAN. 

TIJDENS ÉÉN VAN DE HUISKAMERS GAVEN ZE 

DIT AAN. EEN DEELNEMER BOOD DIRECT AAN 

OM HAAR TUINMAN TE VRAGEN OF HIJ NOG 

RUIMTE OVER HAD. EN... DAT IS GELUKT!

EEN MEVROUW GAF AAN DAT ZE HET LASTIG 

VINDT OM ALLEEN NAAR EEN VOORSTELLING, 

HET TONEEL OF NAAR HET THEATER TE GAAN. 

INMIDDELS HOUDT MEVROUW DE KRANTEN BIJ 

EN KNIPT UIT WAT HAAR LEUK LIJKT. DEZE LEEST 

ZE VOOR IN DE HUISKAMER MET DE VRAAG OF 

IEMAND ZIN HEEFT OM MEE TE GAAN. ER ZIJN 

INMIDDELS AL MEERDERE VOORSTELLINGEN EN 

TONEELSTUKKEN BEZOCHT!

!JES TRAINING - JIJ EN SCHEIDEN 
Het meemaken van een scheiding betekent voor kinderen dat ze plotseling te maken krijgen met 
grote veranderingen, die ook nog eens sterke emoties oproepen. Ook roept het bij veel ouders 
vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen. In oktober gaat de training, !Jes 
het brugproject, bij Impuls van start. Dit is een preventieve groepstraining voor kind en ouders en 
heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Tijdens de training krijgen kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun ouders handvatten hoe ze zo 
goed mogelijk met de scheiding om kunnen gaan. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten (1,5 
uur) voor de kinderen en 3 bijeenkomsten (2 uur) voor de ouders. Voorafgaand aan de training 
wordt door middel van een intakegesprek gekeken of de training past bij het kind en de ouders. 

Aanmelden kan via www.impulsaaenhunze.nl of 0592 – 245 924.

TRAINING VEERKRACHT
Een goede balans tussen inspanning en ontspanning is van groot 
belang. Tijdens de veerkracht bijeenkomsten gaan we in gesprek met 
elkaar over energiegevers en energievreters. We kijken naar mogelijk-
heden in plaats van onmogelijkheden om ruimte in ons dagelijks leven 
te ervaren. Positieve gezondheid bestaat namelijk uit meer onderdelen 
dan alleen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zingeving en kwali-
teit van leven zijn daarin ook belangrijke onderdelen.

Vraag je jezelf af of deze bijeenkomsten iets voor jou zijn of ben je 
benieuwd naar de eerstvolgende startdatum? Neem dan contact op 
met Bianca Huivenaar of Eveline Rauwé.

Bianca Huivenaar: 
Tel. 06 - 196 828 34 of b.huivenaar@impulsaaenhunze.nl.

Eveline Rauwé: 
Tel. 06 - 196 829 60 of e.rauwe@impulsaaenhunze.nl.

Impuls organiseert de cursus ‘Zicht en Grip 
op jouw geldzaken’. De cursus is bestemd 
voor iedereen die tips kan gebruiken hoe om 
te gaan met de eigen financiën. Verschillende 
onderwerpen komen aan bod zoals het maken 
van een overzicht van inkomsten en uitgaven 
tot de mogelijkheden van veilig bankieren. De 
cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkom-
sten en vindt plaats bij Impuls (Schoolstraat 1 
in Gieten). Deelname is gratis voor inwoners 
uit Aa en Hunze. 

Neem voor meer informatie contact op met 
Grietje Paas (budgetcoach) via 06 - 215 054 88 
of mail naar g.paas@impulsaaenhunze.nl. 
In verband met de coronacrisis kan de cursus 
pas op 13 oktober 2020 starten.

Foto gemaakt door GiAF

Foto gemaakt door GiAF
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TRAINING WEERBAARHEID
Vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? 
Zou je graag wat meer willen weten wat je kunt 
doen als je gepest wordt? Of weet je niet zo 
goed hoe je vrienden moet maken? Impuls heeft 
speciaal voor deze jongeren een tweetal weer-
baarheidstrainingen, beide gaan in oktober weer 
van start!! Tim en Flapoor is een sociale vaardig-
heidstraining voor jongens en meisjes uit groep 
4, 5 en 6, die hun sociale vaardigheden willen 
versterken. Jongeren uit groep 7 en 8 kunnen 
mee doen aan PowerKidzzz. Beide trainingen 
bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Je leert 
er om niet weg te lopen voor lastige situaties en 
vertrouwen te hebben in jezelf. Je krijgt inzicht in 
jezelf en leert positief over jezelf te denken. 

Wil je meer informatie? Neem contact op met 
Mareille IJntema via 0592 - 245 924.

TIM EN FLAPOOR
Een tijdje terug kwam een moeder bij mij en 
vertelde mij dat haar dochter de laatste tijd zo 
somber was. Ze werd gepest en durfde niet 
voor zichzelf op te komen. Ik dacht meteen aan 
de training ‘Tim en Flapoor’, maar besloot eerst 
een intake te hebben met de ouders. Ik sprak 
met vader, moeder en het meisje zelf. Het meisje 
vertelde dat ze niet mee durfde te doen aan de 
training, omdat ze daar ook gepest kon worden. 

We besloten om eerst gesprekken te hebben op 
school. Ik zou haar uit de klas halen om samen 
te kijken naar hoe het pesten eruit zag en hoe 
ze kon leren om voor zichzelf op te komen. Het 
meisje voelde zich direct vertrouwd en in de 
gesprekken werd al snel duidelijk dat het ging 
om één jongen. Alles wat deze jongen deed, zag 
zij als pestgedrag. Ik leerde haar om negatieve 
gedachten om te zetten naar positieve gedachten 
en zo kwamen we ook bij de weerbaarheidstrai-
ning uit. Wat voor positiefs kon deze training haar 
brengen? 

Een paar dagen later was het zover: de training 
Tim en Flapoor. Ze zag nog wel wat beren op 
de weg, maar aan het eind van de eerste bijeen-
komst kwam ze nog even bij mij om glimlachend 
te zeggen dat ze het hartstikke leuk vond en zin 
had in de volgende training. 

Na de individuele gesprekken en een weerbaar-
heidstraining geef ik ook de ouders nog wat 
handvatten om thuis mee aan de slag te gaan. 
Haar moeder belde laatst om te zeggen dat het 
hartstikke goed gaat met haar dochter en dat ze 
ontzettend blij zijn dat ze deze stap hebben gezet. 
De ‘pester’ zit nog op school, maar is niet altijd 
meer een pester in het meisje haar ogen. Ze is 
voor zichzelf opgekomen en vorige week heeft ze 
hem zelfs gevraagd of hij met haar wilde spelen 
na schooltijd. ‘Ik denk dat hij misschien wel pest, 
omdat hij ook niet zo goed weet hoe hij vrienden 
moet maken, dan kan ik zijn eerste vriendinnetje 
zijn’, aldus het meisje.

JEUGD MAATSCHAPPELIJK WERK (JMW)
Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van de dingen waar het JMW goed in is. De jeugd-
maatschappelijk werker luistert naar kinderen en ouders als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn. 

Zij kan informatie en advies geven, onderzoeken wat de 
oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend 
hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. 
Het doel van het JMW is om kinderen en/of ouders die 
dat nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium 
hulp te bieden. De jeugdmaatschappelijk werker helpt 
kinderen en ouders bij het leren van vaardigheden en 
biedt een luisterend oor.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 
• Faalangst
• Pesten of gepest worden
• Gebrek aan sociale vaardigheden
• Hoe ga je om met boosheid
• Problemen in de thuissituatie of op school
• Gescheiden ouders
• Rouw en verlies
• (Huiselijk) Geweld
• Opvoeding

De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als 
nodig. Bij de aanpak werkt de jeugdmaatschappelijk 
werker, indien ouders hier mee instemmen, samen met 
de leerkrachten van de school. De gesprekken zullen 
doorgaans plaatsvinden op de school, op de locatie van 
Impuls of bij het gezin thuis.

HOE WERKT DE AANMELDING?
Zowel ouders/verzorgers als leerkrachten binnen 
het onderwijs kunnen contact opnemen met de 
jeugdmaatschappelijk werker. Er is geen verwijzing 
nodig. Een gezin kan echter ook (met diens 
toestemming) door bijv. de intern begeleider, de 
leerkracht, een medewerker van Attenta, de huisarts of 
een andere hulpverlener doorverwezen worden naar 
de jeugdmaatschappelijk werker. In dat geval neemt de 
jeugdmaatschappelijk werker zelf contact op met het 
gezin. 
 

GOED OM TE WETEN
De jeugdmaatschappelijk werker is onafhankelijk, voert 
vertrouwelijke gesprekken en geeft alleen relevante in-
formatie door wanneer ouders daar toestemming voor 
hebben gegeven. Zij praat alleen met het kind als daar 
toestemming voor is van de ouders.

CONTACT
De jeugdmaatschappelijk werkers zijn te bereiken via 
telefoonnummer 0592 – 245 924 of 
maatschappelijkwerk@impulsaaenhunze.nl. 

De gesprekken zijn gratis.

GEZINSCOACH
Soms zijn er door omstandigheden meerdere moei-
lijkheden in de gezinssituatie en loop je hierin vast. 
Een gezinscoach kan je hierbij ondersteunen. Een 
gezinscoach komt bij je thuis en gaat in gesprek over 
de (opvoed) vragen die er zijn. Dit kunnen allerlei 
vragen zijn: over hoe je grenzen kunt stellen, invulling 
kunt geven aan het co-ouderschap of hoe je met elkaar 
als gezin omgaat. Er kunnen ook gesprekken worden 
gevoerd met het hele gezin. In de begeleiding gaan we 
op zoek naar mogelijkheden en sterke punten in het 
gezin, zodat jullie samen weer vertrouwen krijgen in de 
toekomst.

In een pilot van een jaar beogen we de samenwerking 
met de huisartsen en Attenta in de jeugdhulpverlening 
te verstevigen. Het doel is om kinderen en ouders 
vroegtijdig en zo laagdrempelig mogelijk te onder-
steunen. Om deze vragen op te kunnen pakken is er bij 
Impuls een gezinscoach beschikbaar. 

JONGERENWERK
Het is belangrijk dat je als kind of jongere veilig 
opgroeit. Ouders, verzorgers en school staan voor je 
klaar maar soms heb je even extra hulp hebt. Impuls 
is er voor jou en alle kinderen en jongeren van 8 tot 
23 jaar in de gemeente Aa en Hunze. Trouwens ook 
voor jouw ouders en verzorgers.

Hoe ga je om met sociale media? Wat weet je over 
drank en drugs? Is mijn kind weerbaar? Impuls 
geeft in samenwerking met onder andere scholen 
voorlichting en trainingen over deze thema’s. 

En wat als je ouders gaan scheiden? Wat doet dat 
met je? Impuls biedt kinderen van gescheiden 
ouders hulp bij het omgaan met een scheiding. 

Foto gemaakt door GiAF

Foto gemaakt door GiAF

BEREIKBAAR OF CONTACT:
Telefoon: 0592 - 245 924 op werkdagen 
van 08.30 tot 17.00 uur.
E-mail: info@impulsaaenhunze.nl

Adres: Schoolstraat 1 in Gieten

Inloopspreekuren: in diverse dorpen zijn inloop-
spreekuren. U kunt zonder afspraak binnenlopen. 
De adresgegevens van de locaties en de tijden 
van de spreekuren staan op onze website 
www.impulsaaenhunze.nl

11
INFORMATIEKRANT 
AA EN HUNZE ZORG & 

ONDERSTEUNING



DE JUISTE 
VERBINDING

EEN GOEDE KLIK

WE DOEN HET 
SAMEN

n Grolloo en omstreken zetten de inwoners de schouders eronder. 
Wie kan, draagt bij en de dorpscoördinator ondersteunt hierbij. Zij 
verbindt de vragen van een inwoner aan de juiste persoon uit het 
dorp die heeft aangegeven te willen helpen. De vragen zijn breed, 
net als het aanbod. Denk aan vervoer maar ook gezelschap en 
ondersteuning bij activiteiten. 

Lukt het niet meer om alleen uw boodschappen te doen, een wandeling te maken of 
om een losliggende tegel in het pad recht te leggen? Geef het aan en er komt hulp. 

We doen geen dingen die bij een professional horen, maar kunnen wel de juiste ver-
binding leggen. Wij verzorgen de dingen die de meeste mensen altijd zelf deden en 
konden. En we worden er blij van in Grolloo, Papenvoort en Vredenheim. Niet alleen 
degene die hulp krijgt, maar ook degene die helpt. Dat de kosten van professionele 
zorg erdoor terug lopen is een mooie bijkomstigheid. 

Wilt u meer weten of ook vrijwilliger zijn? Neem dan contact op met Siny Vink, 
Dorpscoördinator (E-mail: dorpscoordinator@grolloozorgt.nl) of Roelof Dilling, 
voorzitter ‘Grolloo Zorgt’ (E-mail: voorzitter@grolloozorgt.nl). ■

k zou graag een kopje koffie met iemand drinken. Ik ben 86 en mijn 
kinderen wonen ver weg. Een praatje maken vind ik fijn, want tja, 
de tv praat niet terug. Misschien kan er ook een boodschap of een 
klusje in huis gedaan worden?” 

"Ik las jullie folder en dacht: O, dat is leuk! Ik wil graag 
vrijwilligerswerk doen. Af en toe bij iemand op bezoek gaan om een klusje te doen 
of een eindje te gaan fietsen. De administratie te verwerken voor iemand die dat niet 
meer ziet zitten of met mijn auto iemand naar de arts brengen."

Zomaar twee gesprekken die via onze telefoon binnenkomen. Dit is waar Omzien 
Naar Elkaar om gaat. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. ■

n 2017 is dorpscoöperatie opgericht met als doelstelling het in stand 
houden en eventueel bevorderen van de leefbaarheid in Gasselter-
nijveen en het behartigen van de belangen van Gasselternijveen 
en zijn inwoners. Dat willen we bereiken door op een creatieve en 
vitale wijze te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving. 
We willen werken vanuit het besef dat er blijvend en in verbonden-

heid met elkaar geleefd moet kunnen worden.

De coöperatie telt inmiddels bijna 500 leden en heeft al tal van zaken voor het dorp 
weten te verwezenlijken, bijvoorbeeld het openhouden van de plaatselijke super-
markt, het inrichten van De Huiskamer, waar de ouderen zonder indicatie voor dag-
besteding terecht kunnen, een dorpsloket waar de inwoners met al hun hulpvragen 
terecht kunnen en een vervoersbus voor die inwoners die zelf hun vervoer niet goed 
(meer) kunnen regelen.

Binnenkort hoopt de coöperatie plannen aan het dorp te kunnen presenteren voor 
ouderenhuisvesting, waarbij ook passende zorg geboden kan worden.

VOOR ELKAAR EN DOOR ELKAAR

www.dorpscoopdebrug.nl ■

Zo lang mogelijk zelfstandig en prettig blijven wonen in Grolloo en omstre-
ken; dat is wat de bewoners willen en wat het Bewonersinitiatief ‘Grolloo 
Zorgt’ wil bevorderen. Best een uitdaging en toch ook weer niet! 

Gasselternijveen is een aantrekkelijk dorp omdat er (nog steeds) een over-
vloed aan voorzieningen is (huisarts, tandarts, supermarkt, multifunctioneel 
centrum, twee basisscholen, zwembad en bibliotheek), maar daar staat te-
genover dat het ook wel eens beschouwd wordt als het ‘armste’ dorp van 
de gemeente.

I

"I

I

CONTACT
06 - 8308 2356 
info@omziennaarelkaar-rolde.nl 
www.omziennaarelkaar-rolde.nl 
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PERSOONLIJKE 
AANDACHT 
EN WARME 
HERINNERINGEN

WIL JE BETER 
LEREN LEZEN OF 
SCHRIJVEN?

eide kinderen werden in Assen geboren en dat was heel bewust. 
“Wij hadden met het IVF-traject al voor het WZA gekozen”, zegt 
Jorrit. “Een kleinschalig ziekenhuis waarin je niet verdwaalt en 
waarin veel oog is voor de menselijke maat.” Dat is belangrijk, 
zeggen ze, want het traject bracht de nodige teleurstellingen en 
verdriet met zich mee. Door de goede begeleiding en het medele-

ven dat er altijd was, hebben ze er toch heel warme herinneringen aan overgehou-
den. Bevallen in het WZA was dan ook vanzelfsprekend.

GOED VERZORGD
De bevalling van Floris was zwaar. Er waren complicaties en dat zorgde er vooral bij 
Femke voor dat ze in eerste instantie huiverig was voor de bevalling van Roos. "We 
stonden onder controle bij de verloskundigen in het ziekenhuis en die hebben daar 
heel goed op gereageerd”, vertelt Femke. “We kregen vooraf alle ruimte om onze 
zorgen en wensen te bespreken en ze begrepen ook echt wat wij nodig hadden.” Zo 
vertrokken ze die late avond begin juni vorig jaar relatief ontspannen richting het 
Ouder en Kind-centrum in Assen. “Toen we aankwamen was het druk, wij waren al 
het vierde stel! Maar op het moment dat de verloskundige bij ons was, merkte je 
daar niets van – ze had steeds alle tijd en aandacht.” 

Na een vlotte bevalling hadden ze het geluk dat er een kamer voor hen alleen was. 
Tegenwoordig heeft ieder ouderpaar in het totaal vernieuwde Ouder en Kind-
centrum een eenpersoonskamer, maar dat was destijds nog niet af. “Het was zó 
fijn dat ik ook een nachtje kon blijven”, vindt Jorrit. “We hebben heerlijk met z’n 
drieën kunnen wennen en werden heel goed verzorgd. Mede door die persoonlijke 
aandacht was het een fantastische tweede bevalling.” 

www.wza.nl ■

OEFENEN
Het Taalhuis is een fijne plek om te oefenen met taal en met de computer. Alleen of 
met een taalvrijwilliger. Het Taalhuis is er voor iedereen vanaf 18 jaar. Je hoeft geen 
lid te zijn. De toegang is vrij.

MAKKELIJK LEZEN BOEKEN
Heb je nog weinig leeservaring? Is Nederlands niet je eerste taal? Met de boeken van 
het Taalhuis kan je oefenen en je leesvaardigheid verbeteren. Je kan ze gratis komen 
lezen in het Taalhuis.

TAALLESSEN
Wil je taalles volgen? Dan kunnen we je helpen om een cursus te vinden bij jou in de 
buurt of op een dag die jou goed uitkomt.

VRAGEN?
Kom dan naar een inloopmiddag, elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur. Dan is er 
iemand die je verder kan helpen. Het Taalhuis vind je in de bibliotheek van Gieten. ■

Onze dochter Roos is een cadeautje, zeggen Femke en Jorrit van Lienen uit 
Nieuw-Annerveen. Hun zoon Floris (nu 4) kwam pas na een lang IVF-traject 
in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Na zijn geboorte leek het erop 
dat hij enig kind zou blijven. Tot Femke toch spontaan zwanger bleek. “Het 
is zó’n rijkdom dat we nu twee prachtige, gezonde kinderen hebben”, zegt 
ze stralend.

Alles begint met taal. Als je de taal beter kent, kun je meer zelf doen. Dat 
is belangrijk voor je contact met andere mensen en voor het maken van 
plannen. Wil jij ook meer doen met taal?

B

CONTACTINFORMATIE TAALHUIS AA EN HUNZE
Bibliotheek Gieten
Eexterweg 12 
9461 BD Gieten
Openingstijden Taalhuis: maandag van 13.00 - 15.00 uur
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