
Wij zijn er voor
jou!



Zelf doen!
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. Welzijnsorganisatie
Impuls helpt je graag op weg. In
deze nieuwsbrief vertellen we je
graag wat we doen en waar je
ons kunt vinden. In de agenda
vind je de geplande cursussen
en activiteiten voor de komende
tijd.

Je bent als inwoner van Aa en
Hunze van harte welkom om
binnen te lopen bij Impuls aan
de Schoolstraat in Gieten.

Hartelijke groet, Team Impuls

Altijd
dichtbij!

Bij Impuls werken de buurt- en maatschappelijk werkers dichtbij de
inwoners en in nauw contact met dorpsorganisaties en inwonersinitiatieven.
Wat doen we?

Activiteiten in de dorpen
Impuls organiseert activiteiten zoals
meer bewegen voor ouderen,
jeugdactiviteiten maar ook
ontmoetingsplekken (Huiskamers).
Ontmoeting is essentieel voor de
leefbaarheid in de dorpen, evenals
vervoer! Daarom coördineert Impuls
via het project AutoMaatje dit
vervoer. Daarnaast adviseren wij
ook dorpsorganisaties bij projecten
en ondersteunen bij fondsen-
werving. Initiatieven van inwoners
zoals burenhulpgroepen geven wij
graag advies en begeleiding.

Maatschappelijk werk
Impuls biedt individueel
maatschappelijk werk voor alle
inwoners uit Aa en Hunze. Deze
hulp is gratis en er is geen
verwijzing voor nodig. Het
maatschappelijk 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
situatie zitten. In het Mantelzorg
Café van Impuls kan dat. Maar
Impuls regelt ook respijtzorg
(iemand neemt tijdelijk de zorg even
over) of een cursus mindfulness en
ondersteuning van jonge
mantelzorgers.

Opgroeien en opvoeden
Opgroeien gaat met ups en downs.
Kinderen en jongeren moeten
zichzelf ontdekken en dat brengt
soms problemen met zich mee. Een
paar goede gesprekken met een
jongerenwerker of een
jeugdmaatschappelijk werker van
Impuls kunnen dan helpen om weer
verder te kunnen.
 

Vrijwilligers
Binnen Impuls is ook het
Vrijwilligers Informatie Punt van de
gemeente gevestigd. Hier wordt
vraag en aanbod bij elkaar gebracht.
Ook het vinden van een maatje
behoort tot de taken van het VIP.

Cursussen en bijeenkomsten
Tot slot organiseert Impuls diverse
cursussen. Zo zijn er bijvoorbeeld
de budgetteringscursus ‘Zicht en
Grip op je financiën' en de
‘Veerkracht bijeenkomsten’ waarin
je werkt aan je eigen kracht,
weerbaarheid maar ook
ontspanning. Voor kinderen en
jongeren bieden we weerbaarheids-
trainingen aan.

Voor WMO-vragen en jeugdzorg
met indicatie kun je terecht bij
Stichting Attenta. Ook daar werken
we nauw mee samen.



Onder-
steuning
in dorpen

Dorpshuizen en verenigingen van dorpsbelangen draaien op vrijwilligers. Het
adviseren en ondersteunen van deze vrijwilligers en andere actieve inwoners
ziet Impuls als een belangrijke taak. Waar wil een dorp aan werken? Wat wil
een dorp mogelijk maken? Impuls denkt graag met het dorp mee.

In veel dorpen spelen vaak dezelfde
zaken: problemen rond vervoer, het
opzetten van burenhulp, ontmoetingen
voor ouderen in eigen dorp en het
vinden van vrijwilligers. Soms bieden we
maatwerk in ons advies en
ondersteuning en soms kunnen we een
gezamenlijke oplossing vinden voor een
vraag die in veel dorpen bestaat. We
kunnen ervaringen delen zodat
oplossingen en mogelijkheden die goed
werken ook in jouw dorp gebruikt
kunnen worden.

Vrijwilligers krijgen in de dorpen heel
veel zelf voor elkaar maar ervaren het
toch als fijn en nuttig om terug te
kunnen vallen op professionals van
Impuls. We bevinden ons in de driehoek
tussen inwoners, gemeente en
organisaties. We denken en handelen
vanuit de inwoners en hebben hierbij
ook een adviesfunctie richting de
gemeente.

Iedereen heeft wel van die momenten
dat je wat extra steun kunt gebruiken:
een luisterend oor, ondersteuning bij
het vergroten van het sociale netwerk
of specifieke hulp op vragen die je hebt.
Impuls gaat met je in gesprek. Wat wil
je en wat is er voor nodig om daar te
komen?  We zijn er voor je!

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Wanneer vier jaar terug de deuren van de school in
Annerveenschekanaal dicht gaan en de school
noodgedwongen fuseert, valt het dorp even stil. Niet
alleen de school verdwijnt maar daarmee ook een
belangrijke ontmoetingsplek. 

Gelukkig zien we nu dat de inwoners van dit kleine dorp
over een enorme veerkracht beschikken. Allereerst ontstond
het vraagstuk rond het MFC gebouw. Wat moest hier nu
mee gebeuren? Even leek dit een serieus probleem te
worden maar met het vinden van een vaste huurder voor
een aanzienlijke ruimte, kwam er lucht. Het jeugdwerk
moest hierdoor intern verhuizen en met behulp van Impuls
werden fondsen aangeschreven om de interne verbouwing
te realiseren.

In het dorp ontstond daarnaast de mogelijkheid om een
nieuwe ontmoetingsplek te gaan realiseren, namelijk een
dorpspark. Op het terrein achter de Heerencompagnie deels
gelegen op Groninger grond, wilden betrokken inwoners
een Groenpark realiseren. Een landschapsarchitect werd
betrokken bij het project en Impuls adviseerde en
ondersteunde bij het werven van fondsen voor die
realisatie. Het is een groot project waarbij veel partijen uit
de directe omgeving betrokken worden maar in het voorjaar
van 2019 tekenden de contouren van een groot ruim
dorpspark zich af en afgelopen zomer kwamen de eerste
bloemen tot bloei. Een Groengroep uit het dorp zorgt zelf
voor het onderhoud van het park.



Leefbaar-
heid in de
dorpen

Onze mooie gemeente bestaat uit vele kleine en grotere dorpen die de
laatste jaren flink in verandering zijn. Het is niet haalbaar om in ieder dorp
alle voorzieningen in stand te houden. Wat niet verandert is dat een dorp
een leefgemeenschap op zich is, waar vooral ontmoeting een belangrijke
plek inneemt als het gaat om het behoud van leefbaarheid. Impuls draagt
hier graag haar steentje aan bij!

Meer weten?

Op www.impulsaaenhunze.nl 
lees je meer over de
verschillende activiteiten van
Impuls. Kijk voor meer tips over
Buurtbemiddeling ook eens op
www.problemenmetjeburen.nl.

Buurtbemiddeling
Problemen met de buren kunnen je
woonplezier enorm verstoren. Heb
je last van de buren, bijvoorbeeld
van harde muziek, blaffende
honden of van de rotzooi? Lukt het
niet meer om hier samen over te
praten? Bel dan buurtbemiddeling
van Impuls. Goed opgeleide
buurtbemiddelaars helpen jou en
jouw buren om samen te komen tot
oplossingen zodat wonen weer fijn
is.

Hoe werkt buurtbemiddeling?
Je belt naar buurtbemiddeling om
de overlast te melden. De buurt-
bemiddelaars maken vervolgens een
afspraak om met jou in gesprek te
gaan. De bemiddelaars nemen de
tijd om naar de verhalen van jou en
jouw buren te luisteren. Als de
buren ook met jou in gesprek willen
regelen we op een neutrale plaats
een bemiddelingsgesprek. Met onze
hulp kunnen jullie samen dingen
uitpraten. De bemiddelaars hebben
geheimhoudingsplicht en zijn
onpartijdig.

Gaat het goed?
Een paar weken na het
bemiddelingsgesprek bellen we
beide buren op om te horen of de
gemaakte afspraken goed zijn
verlopen. Buurtbemiddeling is
gratis.

Buurtbemiddeling inschakelen?
Wij zijn bereikbaar via de
coördinator Buurtbemiddeling via
het e-mailadres:
buurtbemiddeling@impulsaaenhunze.
nl en telefonisch: 0592 - 245 924.
 
AutoMaatje
Even boodschappen doen of naar
de kapper. Dit is niet voor iederen
vanzelfsprekend. Bij Impuls krijgen
we vaak vervoersvragen van minder
mobiele inwoners uit Aa en Hunze.
In overleg met de gemeente en de
ANWB zijn wij afgelopen voorjaar
gestart met het vervoersproject
AutoMaatje.
 
Hoe werkt AutoMaatje?
Heb je vervoer nodig? Neem dan
twee dagen van tevoren contact op
met AutoMaatje door te bellen naar

0592 - 245 924.
De coördinator zoekt dan een
vrijwillige chauffeur die kan rijden
op het gewenste tijdstip.

Zodra een vrijwilliger gevonden is
belt de coördinator je terug.
Op het afgesproken tijdstip meldt
de vrijwilliger zich bij jou en ga je
samen op stap. Bij korte ritten zal
de vrijwilliger bij jou blijven. Zit er
veel tijd tussen de heen- en
terugrit? Dan maakt de chauffeur
een afspraak wanneer hij weer klaar
staat voor de terugreis. Je betaalt
de onkostenvergoeding van € 0,30
per kilometer na de rit rechtstreeks
aan de chauffeur.

Meer weten?

Op www.impulsaaenhunze.nl 
lees je meer over de
verschillende activiteiten van
Impuls. Kijk voor meer tips over
Buurtbemiddeling ook eens op
www.problemenmetjeburen.nl.

http://www.impulsaaenhunze.nl
http://www.problemenmetjeburen.nl
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We zijn er
voor jou!

Impuls is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. In deze leeftijdscategorie
kom je veel nieuwe dingen tegen en ontdek je de wereld steeds meer. Heb je
vragen, wil je advies of wil je gewoon lekker chillen? Wij zijn er voor je!

Meer informatie

Tim en Flapoor start op 8
oktober en duurt van 15.45 tot
17.15 uur.
Powerkidzzz start op 9 oktober
en duurt van 15.30 tot 17.00
uur.
 
Beide lessen bestaan uit 8
bijeenkomsten en vinden in
Gieten plaats. De kosten
bedragen € 30,00 per kind.
Contactpersonen: Mareille
IJntema en Maryska Kremer via
telefoonnummer 0592 - 245
924.
Aanmelden kan ook via
info@impulsaaenhunze.nl.

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 nodig. Impuls is er voor jou en
alle kinderen en jongeren van 8 tot
21 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.
 
Ontmoeten
De jongerenwerkers gaan
regelmatig op pad om met jou in
gesprek te gaan. Je ontmoet ze
tijdens een soosavond, evenement
of op school, maar je kunt ze ook
tegenkomen op straat. Heb je
vragen of zit je in een situatie
waarbij je hulp nodig hebt? We
helpen je graag met zaken waar je
zelf niet uitkomt.

Jeugdsozen
Impuls heeft in een aantal dorpen in
Aa en Hunze jeugdsozen waar je

andere jongeren kunt ontmoeten.
Het merendeel van de sozen is
zelfstandig en wordt door een
soosbestuur beheerd. De
jongerenwerkers ondersteunen bij
activiteiten, workshops, trainingen
en voorlichting.
Wil je weten waar je bij jou in de
buurt een jeugdsoos kunt vinden?
Bel dan met één van de
jongerenwerkers. Zij zijn via 0592 -
245 924 te bereiken.
 
Weerbaarheidstrainingen
Vindt jouw kind het lastig om voor
zich zelf op te komen of wordt jouw
kind gepest? Impuls biedt een
tweetal weerbaarheidstrainingen
voor kinderen aan.

Tim en Flapoor is er voor kinderen
in de leeftijd van 6 tot 9 jaar die hun
vaardigheden willen versterken.
Voor de kinderen van 10 tot 13 jaar
bieden we de Powerkidzzz training
aan. Beide trainingsprogramma's zijn
vooral gericht op het leren van
vaardigheden die de kinderen in
staat stellen voor zich zelf op te
komen en lastige situaties aan te
pakken; kortom kinderen worden
weerbaarder.

Omgaan met een scheiding
Kinderen en jongeren kunnen bij
Impuls ook terecht voor hulp bij hoe
om te gaan met een scheiding. De
jongerenwerkers komen graag met
jou in contact om samen te kijken
naar een passende oplossing die jou
verder kan helpen.

Meer informatie

Tim en Flapoor start op 8
oktober en duurt van 15.45 tot
17.15 uur.
Powerkidzzz start op 9 oktober
en duurt van 15.30 tot 17.00
uur.
 
Beide lessen bestaan uit 8
bijeenkomsten en vinden in
Gieten plaats. De kosten
bedragen € 30,00 per kind.
Contactpersonen: Mareille
IJntema en Maryska Kremer via
telefoonnummer 0592 - 245
924.
Aanmelden kan ook via
info@impulsaaenhunze.nl.

mailto:info@impulsaaenhunze.nl
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Een veilige omgeving voor kinderen om in op te
groeien. Niet alleen thuis en op school, maar ook bij de
sportvereniging. Positief Opgroeien in de Drentse
Sportvereniging (POD Sport) zet zich in voor dit doel.
POD Sport helpt om positief gedrag bij kinderen te
stimuleren en een positief klimaat binnen de
vereniging te realiseren: bij de leden, vrijwilligers en
ouders. 

Dit doen wij door sportverenigingen te ondersteunen bij
het uitvoeren van hun maatschappelijke rol. Denk hierbij
aan een positieve benadering en basisregels over
normen en waarden. Maar ook hoe creëer je een veilige
omgeving waar jeugdigen zich op hun gemak voelen en
lekker actief bezig kunnen zijn.

Voor wie?
De aanpak van POD Sport is er voor alle vrijwilligers
binnen de sportvereniging. Denk hierbij aan de
bestuursleden, trainers/coaches/begeleiders en andere
vrijwilligers. Ouders hebben eveneens een belangrijke
rol.

Voordelen 
Voor het kind en de ouder/opvoeder:
Meer plezier en motivatie, talentontwikkeling, hulp bij
eventuele problemen.

Voor de vereniging:
Een beter imago, betere sfeer, minder uitval van leden,
ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken.

Voor de trainers/ coaches/ begeleiders en andere
vrijwilligers:
Meer rust in de groep, betere trainingen, professionele
hulp bij problemen, korte lijnen.

Samenwerking met de stichting Positief Coachen
Binnen POD Sport werken we samen met het
programma Positief Coachen. In Nederland wordt dat
uitgerold door de Stichting Positief Coachen. Het is een
bestaand programma voor sportverenigingen dat zijn
waarde al bewezen heeft bij meer dan 500 sportclubs.

Naast dat het een wetenschappelijk bewezen
programma is hebben ook het NOC*NSF en de 42
sportbonden zich verbonden aan Positief Coachen.
POD Sport maakt gebruik van de kennis en kunde van
het programma.

In de gemeente Aa en Hunze wordt POD Sport
uitgerold door de samenwerking van Impuls, Sport
Drenthe en de buurtsportcoaches van de gemeente.



Jeugd
maat-
schappelijk werk (JMW)

Voorbeeldvraag

Chantal (8 jaar) valt alleen in
slaap als haar ouders bij haar in
de buurt blijven. Anders komt
ze uit bed. De ouders vinden
dat Chantal zelf in slaap moet
vallen. Ze hebben al van alles
geprobeerd, nog zonder succes.
Het gaan slapen wordt een
steeds groter probleem. De
vraag van de ouders is "Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
Chantal weer zelf in slaap valt?"

Wat houdt JMW in?
Het bespreekbaar maken van
moeilijk gedrag is één van de dingen
waar het JMW goed in is. De
jeugdmaatschappelijk 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
beroepskrachten van de school. De
gesprekken zullen doorgaans
plaatsvinden op de school, bij
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 wel (met diens
toestemming) door 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 jeugdmaatschap-
pelijk werker zelf contact op met
het gezin.
 
Goed om te weten
De jeugdmaatschappelijk werker is

onafhankelijk, voert vertrouwelijke
gesprekken en geeft alleen
relevante informatie 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 0592 - 245 924
of  maatschappelijkwerk@
impulsaaenhunze.nl. De gesprekken
zijn gratis.

Voorbeeldvraag

Chantal (8 jaar) valt alleen in
slaap als haar ouders bij haar in
de buurt blijven. Anders komt
ze uit bed. De ouders vinden
dat Chantal zelf in slaap moet
vallen. Ze hebben al van alles
geprobeerd, nog zonder succes.
Het gaan slapen wordt een
steeds groter probleem. De
vraag van de ouders is "Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
Chantal weer zelf in slaap valt?"

mailto:maatschappelijkwerk@impulsaaenhunze.nl
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Integrale
Ouderen-
zorg

Bewegen voor Ouderen
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
bewegingsactiviteiten aan, zoals
gymnastiek, sportief wandelen, tai
chi, volksdansen en zwemmen. Ook
worden in diverse dorpen
ouderenactiviteiten aangeboden,
zoals sjoelen, koersbal, kaarten,
koken en biljarten.

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.
 

Dorpsondersteuning Grolloo en
Gasselternijveen
Impuls heeft twee
dorpscoördinatoren in dienst die
mensen ondersteunen met vragen
over bijvoorbeeld vervoer, kleine
klusjes of gezelschap. Daarnaast
organiseren zij groepsaanbod voor
de inwoners uit de dorpen zoals
diensten en eenmalige of
terugkerende activiteiten. Ze vragen
wat voor hun van belang is om zo
lang, zelfstandig en zo prettig
mogelijk te kunnen blijven wonen.
Het aanbod van activiteiten en
diensten wordt hierop afgestemd.

Ouderenadviseurs
Onze ouderenadviseurs gaan graag
met u in gesprek als er behoefte is
aan meer ondersteuning bij het
ouder worden en kwaliteit van
leven. Ouderenadviseurs maken
deel uit van het kernteam van de
huisartsen en werken nauw samen
met Attenta als er een voorziening
nodig is.

SamenOuder-dagen
De collectieve 'SamenOuder'-
dagen organiseert Impuls samen
met de huisartsenpraktijken voor
alle 75+ers uit de gemeente. Dit is

een preventief aanbod waarin
thema's worden behandeld die
helpen om zo gezond en zo lang als
mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven.
 
Ontmoeting in de Huiskamers
Wilt u gewoon even kletsen met
leeftijdsgenoten? Een luisterend oor
nodig of even een spelletje doen?
Kom dan naar één van de
Huiskamers van Impuls. De
Huiskamers zijn te vinden in Annen,
Eext, Eexterveen, Gasselternijveen,
Gasteren, Gieten en Gieterveen.
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 professionals
samen. Impuls adviseert,
ondersteunt en faciliteert deze
Huiskamers. De huiskamers zijn
mogelijk dankzij steun van het
Oranjefonds en de gemeente Aa en
Hunze.

Een Huiskamer starten in uw dorp?
Neemt u dan contact op met
Eveline Rauwé via e.rauwe@
impulsaaenhunze.nl of 0592 - 245
924.



Vacature seniorenvoorlichter
Om nog meer 75-plussers in onze gemeente te bereiken
willen wij onze groep seniorenvoorlichters graag
uitbreiden. We zijn daarom op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Interesse? Kijk dan op www.
impulsaaenhunze.nl naar de uitgebreide vacaturetekst.
 
Cursus Veerkracht
Ben jij in balans? Of kun je wel een steuntje in de rug
gebruiken? Impuls biedt de cursus 'Veerkracht' aan. Een
ontspannen en creatieve cursus.

Kun je meer energie gebruiken, wil je positief in het
leven staan en anderen ontmoeten? Ben je bereid om
stil te staan bij hoe het nu echt met je gaat? Of heb je
een moeilijke periode achter de rug en wil je weer
vooruit in het leven? Dan zijn deze bijeenkomsten
misschien iets voor jou.

Natuurlijk drinken we een kop koffie met elkaar, maar
we gaan ook via werkvormen en kleine opdrachten op
zoek naar wat ons beweegt, wat ons blij maakt en welke
zaken ons veel energie kosten om zo een betere balans
te bewaren. Daar word je toch alleen maar blij van?
 
Inlichtingen: Eveline Rauwé en Mareille IJntema via
0592 - 245 924.
 

Maatschappelijk werk
Iedereen kan in een situatie komen waarbij hij wel wat
hulp kan gebruiken. Familie of vrienden kunnen vaak
helpen, maar soms wil je liever met iemand anders
spreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over opgroeien,
opvoeden, financiën, gezondheid. Samen met jou kijken
we wat jij belangrijk vindt en waar je aan wilt werken.
Een paar gesprekken met een maatschappelijk werker
zijn vaak al voldoende om je weer op weg te helpen.
Een gesprek is gratis en hiervoor is geen verwijzing
nodig.
 
Voor een gesprek met een maatschappelijk werker kun
je bellen naar het algemene telefoonnummer of een mail
sturen naar maatschappelijkwerk@impulsaaenhunze.nl.
 
Sociale Activering
Voor volwassenen die wonen in de gemeente Aa en
Hunze en die gedurende langere tijd een uitkering
ontvangen op grond van de Participatiewet bestaat de
mogelijkheid om mee te doen aan het traject Sociale
Activering. Dit traject is gericht op de maximale
ontplooiing en/of ontwikkeling van de deelnemers.
Waarbij je o.a. kunt denken aan het ondernemen van
(nieuwe) activiteiten in de maatschappij. Carla Nijeboer
is coördinator, coach en trainer van dit traject.



Mantel-
zorger,
een pittige klus!

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends: het overkomt je en je
doet het gewoon. Je krijgt een gehandicapt kind, één van je ouders wordt
chronisch ziek, je partner krijgt een ernstig ongeluk, of je buurvrouw gaat
dementeren.

Is er bij jou thuis iemand langdurig
ziek, somber, verslaafd of
gehandicapt? Maak je je daardoor vaak
zorgen? Ben je tussen de 8 en 23 jaar?
Dan ben je een jonge mantelzorger. 

Jonge mantelzorgers
Bespreek dit met mensen in je
omgeving en ook op school, dan
begrijpen ze beter waarom het bij jou
soms even anders gaat. Impuls is er
voor ondersteuning van jonge
mantelzorgers. Dus ook voor jou! 

Meld je bij ons aan! We organiseren
leuke activiteiten en bieden jou
ondersteuning als het even niet mee zit.
Ook kun je bij ons terecht met al jouw
vragen op het gebied van mantelzorg.
Bel met Carin de Jonge, Consulent
Mantelzorg, telefoonnummer 06 -115
170 36 of mail naar c.dejonge@
impulsaaenhunze.nl.

Mantelzorg Waardering
Jaarlijks ontvangen alle bij Impuls
geregistreerde mantelzorgers een
waardering van de gemeente Aa en
Hunze voor hun inzet en uitvoering van
hun mantelzorg taken. Deze waardering
bestaat uit een geldbedrag en wordt
rond 10 november op 'de dag van de
mantelzorg' overgemaakt.

Woon je in de gemeente Aa en Hunze en zorg je langdurig
(minimaal 3 maanden) voor een partner, ouder of kind?
Dan kun je voor advies, ondersteuning en registratie
terecht bij het Centraal Punt Mantelzorg van Impuls.

Ondersteuning bestaat uit:
• Respijtzorg (de zorg wordt tijdelijk overgenomen)
• Contactgroep mantelzorg voor het delen van ervaringen
   op donderdagmiddag 1x per 6 weken bij Impuls in Gieten.
   (Mantelzorg Café)
• Inloopspreekuur van de Consulent mantelzorg in de
   dorpen Annen, Eext, Eexterveenschekanaal,
   Gasselternijveen, Gieten, Gieterveen en Rolde
• Zorg en Boodschappen, waarbij op de oneven
   woensdagochtend informatie over (mantel)zorg en welzijn
   wordt gegeven aan de koffietafel bij Jumbo Abbas in
   Gieten.
• Themabijeenkomsten met interessante onderwerpen voor
   mantelzorgers.
• Ontspanningsactiviteiten zoals een festival bezoek,
   nieuwjaarsreceptie en een lunchbijeenkomst.
 
Training Mindfulness
Impuls organiseert twee keer per jaar de stressreductie
training Mindfulness voor een groep van 12 mantelzorgers.
Deze training wordt aangeboden namens de gemeente Aa
en Hunze.
 
Meer informatie over mantelzorg
Via Carin de Jonge, Consulent Mantelzorg, telefoonnummer
06 - 115 170 36 of c.dejonge@impulsaaenhunze.nl.



Vrij-
willigers-
werk kleurt je leven!

Vrijwilligers willen graag iets betekenen voor anderen. Ze zetten
zich in voor de leefbaarheid van de (eigen) buurt. Kortom: het zijn mensen
die het verschil willen maken! Wil jij dat ook? Neem contact op met het VIP
Aa en Hunze!

10 redenen om
vrijwilligerswerk
te doen

• (andere) mensen ontmoeten
• (nieuwe) ervaringen opdoen
• ontvangen van waardering
• iets kunnen vertellen op een
feestje
• uitbreiden van eigen netwerk
• ontdekken wat je leuk vindt/
wat je kunt
• iets doen voor een ander/de
samenleving
• tijd wordt zinvol besteed
• de week krijgt structuur
• gewoon omdat het leuk is!

VIP in Aa en Hunze 
Het VIP in Aa en Hunze
ondersteunt en versterkt
vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties op het gebied van
vrijwilligerswerk door o.a.:
• Waardering
• Bemiddeling
• Promotie en waardering
• Belangenbehartiging
• Informatie en advies
• Trainingen en bijeenkomsten

Vraag en aanbod
Vrijwilligersorganisaties en
(potentiële) vrijwilligers kunnen
gratis gebruik maken van de website
(met o.a. vacaturebank) en de
diensten van het VIP. De
medewerkers van het VIP staan je
graag te woord en helpen je tijdens
de openingsuren graag op weg om
bijvoorbeeld een vacature op de
website te plaatsen.

Bijdrage leveren
Daarnaast wil het VIP waar mogelijk
ook een bijdrage leveren aan het
welzijn en de zelfredzaamheid van
inwoners van Aa en Hunze door het
inzetten van betrokken burgers/
vrijwilligers bij mensen in de
thuissituatie.

Nieuwsbrief
Ongeveer 4 keer per jaar geeft VIP
Aa en Hunze een digitale
nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief
bevat o.a. landelijk en lokaal nieuws,
informatie over lokale trainingen en
bijeenkomsten, wijzigingen in wet-
en regelgeving. Via de website kun
je je aanmelden voor deze (gratis)
nieuwsbrief.
 
Trainingen voor vrijwilligers (gratis)
Omgaan met grensoverschrijdend
gedrag op 5 en 26 november.
'Grenzen stellen' op 17 oktober.
'Communicatie en gespreks-
technieken' op 10 december.
 
Meer informatie:
Marleen Zoeteman/Rinette
Timmerman, 088 - 030 51 00 of
info@vitaalvrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligers vacatures bij Impuls
• Respijtvrijwilliger voor
   mantelzorgers
• Seniorenvoorlichter
Kijk op www.impulsaaenhunze.nl
voor meer informatie.

Meer weten over VIP? 
Kijk op www.
vrijwilligerswerkaaenhunze.nl of bel

met het VIP 0592 - 245 917. Of
kom eens langs voor een
kennismakingsgesprek. De
medewerkers van het VIP zijn
aanwezig op maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 – 12.30 uur aan
de Schoolstraat 1 in Gieten.

In overleg zijn andere tijden ook
mogelijk.

10 redenen om
vrijwilligerswerk
te doen

• (andere) mensen ontmoeten
• (nieuwe) ervaringen opdoen
• ontvangen van waardering
• iets kunnen vertellen op een
feestje
• uitbreiden van eigen netwerk
• ontdekken wat je leuk vindt/
wat je kunt
• iets doen voor een ander/de
samenleving
• tijd wordt zinvol besteed
• de week krijgt structuur
• gewoon omdat het leuk is!

mailto:info@vitaalvrijwilligerswerk.nl


Agenda

Cursus Zicht en Grip op uw financiën 
Vanaf woensdag 30 oktober (5x) van 19.30 – 21.30
uur bij Impuls in Gieten
Inlichtingen: Grietje Paas (0592 – 245 924)

Inloop spreekuren

Mantelzorg
1e maandag van de maand in de Kiep in
Eexterveenschekanaal van 10.00 - 11.30 uur
1e en 3e dinsdag van de maand in de Spil in
Gasselternijveen van 9.30 - 11.00 uur
2e dinsdag van de maand in het dorpshuis in Annen
van 10.00 - 11.30 uur
Oneven weken op woensdag: Jumbo Abbas in
Gieten van 10.30 - 11.30 uur
Oneven weken op donderdag: de Boerhoorn in
Rolde van 10.30 - 11.30 uur

Buurtwerk
1e maandag van de maand in de Kiep in
Eexterveenschekanaal van 10.00 - 11.30 uur
2e dinsdag van de maand in het dorpshuis in Annen
van 10.00 - 11.30 uur
2e maandag van de maand in het dorpshuis in
Gieterveen van 15.00 - 16.00 uur

Maatschappelijk werk
Voor een afspraak kun je bellen met het algemene
nummer van Impuls, 0592 - 245 924. Je kunt ook
een mail sturen naar
maatschappelijkwerk@impulsaaenhunze.nl.

AdviesLoket Aa en Hunze
Vragen op gebied van administratie, formulieren
invullen of uw persoonlijke financiën? Wekelijks op
maandag van 14.00 - 16.00 uur kun je terecht voor
vragen over geld, administratie en belangrijke
papieren. Locatie: Schoolstraat 1 in Gieten
 
Mantelzorg Café 
Donderdag 31 oktober van 14.30 uur - 16.00 uur
Inlichtingen: Carin de Jonge (0592 – 245 924)
 
Aan bovenstaande activiteiten zijn geen kosten
verbonden.
 

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen (kosten
€ 30,00)
Tim en Flapoor: 8 oktober – 4 december (dinsdagen
van 15.45 - 17.15 uur)
Powerkidzzz: 9 oktober – 4 december (woensdagen
van 15.30 - 17.00 uur)
Relax (mindfulness voor kinderen): 10 oktober tot 5
december (donderdagen van 15.30 - 17.00 uur).

Onderdeel van Tintengroep

Impuls
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
(0592) 245 924
www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl

mailto:maatschappelijkwerk@impulsaaenhunze.nl

