
Voorwoord 
Vorig jaar schreef ik in het voorwoord voor deze krant: ‘Op het moment van schrijven van dit voorwoord, wordt heel Nederland overvallen door 

het coronavirus met alle gevolgen van dien.’ Wie had toen gedacht dat we nu, een jaar later, nog steeds met dezelfde crisis te maken zouden 
hebben? Het hele jaar heeft in het teken van corona gestaan en we zijn er helaas nog steeds niet… 

Corona heeft een enorme impact op ons 
leven en ingrijpende gevolgen. Ziekenhuizen 
die overvol zijn, bedrijven die het erg zwaar 

hebben en mensen die alleen thuis zitten. Hulp en 
ondersteuning worden een stuk lastiger op afstand. 
Aan de andere kant zien we ook de kracht van onze 
gemeente. In moeilijke tijden viert naoberschap 
hoogtij. Veel mensen dragen op hun eigen manier 
hun steentje bij, van jong tot oud. Talloze initiatie-
ven hebben een positieve impact en dat helpt ons 
door deze lastige periode heen. Ook zien we mooie 
samenwerkingen ontstaan tussen verschillende 
partijen. Ze ondersteunen elkaar waar dat nodig is 
om inwoners zo goed en snel mogelijk te helpen.

In deze krant leest u 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 hulpverlening, trainingen en ontmoe-
tingsactiviteiten zij biedt.

Als gemeente zijn we net gestart met het project 
Vroegsignalering. Mensen met betalingsachterstan-
den krijgen met dit project in een zo vroeg mogelijk 
stadium hulp aangeboden door het Samen Doen 
Team zodat verdere schulden voorkomen kunnen 

worden. Dit doen wij samen met de GKB, Impuls, 
Attenta en WPDA. 

Daarnaast hebben we ten aanzien van de onafhan-
kelijke cliëntondersteuning twee partijen gecon-
tracteerd. Als u hulp of ondersteuning nodig hebt 
en u weet niet hoe dat moet of waar u terecht kunt, 
dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met 
u meedenken. Hulp van een cliëntondersteuner 
is voor inwoners gratis en wordt in de gemeente 
Aa en Hunze uitgevoerd door MEE Drenthe en 
Zorgbelang Drenthe. U heeft zelf de vrijheid om één 
van deze twee partijen te kiezen. 

Als gemeente willen we graag dichtbij onze inwoners 
staan en mensen die dat nodig hebben zo goed 
mogelijk ondersteunen. In Aa en Hunze zijn ver-
schillende organisaties en initiatieven die u kunnen 
helpen. Bijvoorbeeld bij schulden, zorgen over geld 
of problemen met de opvoeding. Dus loopt u tegen 
problemen aan waar u misschien zelf even geen 
oplossing voor ziet? Aarzel dan niet en neem contact 
op met de desbetreffende organisaties!

Co Lambert
Wethouder Sociaal Domein
gemeente Aa en Hunze 

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online 
versie van de krant maakt het mogelijk 
de berichten via social media te delen en 
linkt u door naar interessante websites. Ga 
direct naar de uitgave door de QR-code te 
scannen.
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Cliëntenraad

Deze pagina is een bijdrage van Impuls Welzijn
Kijk ook eens op www.impulsaaenhunze.nl.

En toen was er corona

Discjockey wordt 
Dorpsomroeper

Impuls is verhuisd

De cliëntenraad van Impuls is een onafhankelijke belangenbeharti-
ger van al die mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en 

dienstenaanbod van Impuls. Wij adviseren het management over elk 
onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: 

gevraagd en ongevraagd. 

Sinds half maart vorig jaar houdt corona ons land in zijn greep. We 
moeten zoveel mogelijk thuisblijven, mogen alleen de noodzakelijke 
boodschappen doen, mogen onze naasten in verzorgingshuizen veel 

minder bezoeken, alle evenementen waar we zo naar uitkeken werden 
afgezegd en de vakantie viel voor velen ook nog eens in het water.

Voorjaar 2020, de eerste lockdown is van kracht. De telefoon gaat. 
“Goedemorgen, met Antoinet van Impuls. Jij doet toch het één en 
ander aan vrijwilligerswerk, AutoMaatje, Het Drentse Landschap, 

enzovoort? Bovendien: ben jij vroeger niet discjockey geweest? We 
hebben een klusje voor jou. Kom je dinsdag een kopje koffie drinken?”

DAAR HEBBEN WE JOUW HULP BIJ NODIG! 
Heb je opmerkingen over de kwaliteit van de dienstverlening die door 
Impuls wordt geleverd? Laat het ons weten. Neem contact op met de 

cliëntenraad via mail info@impulsaaenhunze.nl of per post naar Cliëntenraad 
Impuls, Postbus 50, 9460 AB Gieten. Uiteraard worden jouw opmerkingen 
vertrouwelijk behandeld.

WORD JIJ OOK LID VAN DE CLIËNTENRAAD?
Heb je interesse in de cliëntenraad? We zoeken nog enkele nieuwe leden.  
Je bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op onze website:  
www.impulsaaenhunze.nl/over-ons/clientenraad.  

In een tijd waarin (bijna) alles verboden of gesloten is, is dit een leuk uitje, 
dus meld ik mij dinsdags op het kantoor van Impuls. Impuls heeft een 
geluidsinstallatie aangeschaft, bedoeld om een beetje plezier te brengen bij 

verzorgingscentra en senioren-wooncomplexen die niet toegankelijk zijn i.v.m. 
de coronabeperkingen. “En dat, Appie, lijkt ons nou net iets voor jou: muziek 
maken, een babbeltje en een stukje vermaak met de ‘roeptoeter’”. 
Met mijn vijf functies doe ik eigenlijk al genoeg vrijwilligerswerk. Maar het lijkt 
me leuk en dankbaar werk en vanaf dat moment ben ik de Dorpsomroeper 
in Aa en Hunze. En dus rijd ik rond met de ‘roeptoeter’ op de motorkap. Om 
mensen te feliciteren, een hart onder de riem te steken, moed in te spreken in 
deze sombere tijden en vooral om de eenzaamheid te doorbreken. 

Het is dankbaar werk, gezellig ook, een leuk tijdverdrijf met vaak mooie en 
verrassende reacties. Zoals eind december, toen ik als semi-Kerstman de 
bewoners van ’t Maandhoes in Gasselte verraste met muziek en zoetigheden, 
geholpen door twee kerst(b)engeltjes van Impuls. Wat een feest! Schitterend 
werk, ik heb er zó veel lol aan!

Appie Beijer, Dorpsomroeper  

Ook voor Impuls zag de wereld er ineens anders uit. De verschillende 
bijeenkomsten, zoals koffieochtenden, trainingen, de spreekuren, ze 
gingen niet of beperkt door. Contacten konden uitsluitend op afstand 

en via telefoon of beeldbellen. Alleen in uitzonderingsgevallen konden we naar 
de mensen toe. 

NIET VOOR ÉÉN GAT TE VANGEN
Een andere kant is dat, in een tijd als deze, 
de mooiste initiatieven tevoorschijn komen. 
Daar waar het lukte werd beeldbellen al snel 
‘normaal‘. Verschillende leuke dingen op afstand 
konden toch worden georganiseerd. Zo werden 
ouderen verrast met mooie tekeningen en een 
hart(kaarsje) onder de riem. De dorpsomroeper 
bracht vele keren leuke boodschappen in diverse 
dorpen en ook voor de jeugd werd online van 
alles georganiseerd. En daar waar het kon, uiter-
aard op 1,5 meter afstand, waren we op straat 
voor een praatje en een luisterend oor.  

LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL
Of we corona ooit achter ons laten is afwachten, maar met de vaccinaties is 
er licht aan het einde van de tunnel. Voor wat betreft de dienstverlening van 
Impuls houdt dit in dat we ons houden aan de RIVM richtlijnen die op het 
moment van de activiteit/bezoek gelden. We komen nog steeds naar u toe, 
maar op gepaste afstand/wijze.  

CONTACT:
Telefoon:   (0592) 245 924 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
Openingstijden:  van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
E-mail:  info@impulsaaenhunze.nl
Adres:  Brink 10 in Gieten
Website:  www.impulsaaenhunze.nl 
Facebook:  @welzijnimpuls 

Impuls is er voor jou
Woon je in de gemeente Aa en Hunze en heb je een vraag waar je zelf niet goed uitkomt? Vragen over bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, mantelzorg, 
vrijwilligers of over jouw buurt? Dan kun je terecht bij Impuls. Onze medewerkers kijken samen met jou naar wat nodig is om jouw vraag te beantwoorden. 
Ook ondersteunen wij initiatieven en activiteiten in dorpen en buurten die gezondheid en ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren. 

WAARVOOR KUN JE TERECHT BIJ IMPULS? 
Wij kunnen jou bijvoorbeeld helpen op het gebied van financiën, leefstijl, 
jeugd, mantelzorg, vrijwilligers, relaties en eenzaamheid. Wil je meer weten 
over wat wij voor jou of je buurt kunnen doen? Neem dan contact met ons 
op. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur tele-

fonisch bereikbaar op telefoonnummer (0592) 245 924. Of stuur ons een 
e-mail: info@impulsaaenhunze.nl. Heb je behoefte aan meer ondersteuning 
dan wij kunnen bieden? Dan brengen wij jou in contact met een organisatie 
die je verder helpt. Onze dienstverlening is gratis.

We groeiden uit ons jasje.
Ons oude kantoor was wat aan de krappe kant. Eind 2020 kregen we 

de kans om te verhuizen naar de plek waar voorheen de Rabobank 
zat. We zijn dus in hetzelfde pand gebleven. Maar we hebben wel een 

nieuwe voordeur op een andere plek én een nieuw adres.
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Mantelzorg

Vrijwilligers Informatie Punt

Gezinscoach
“Wat was het de afgelopen tijd ingewikkeld hè? Om praktische zaken 

te regelen terwijl iedereen thuis is, je als ouder les moet geven, de 
hond staat de trippelen om uitgelaten te worden en een werkgever 

die jou in een zoom-meeting verwacht, terwijl je de lunchtafel nog op 
moet ruimen.” 

Zorg je langdurig voor een naaste? Dan ben je mantelzorger. “Dit 
vraagt soms veel van je. Dan is het fijn dat er ook aandacht voor jou 

is!”, aldus Carin de Jonge, mantelzorgconsulent bij Impuls.

Binnen Impuls is ook het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de 
gemeente Aa en Hunze gevestigd. Het VIP ondersteunt en versterkt 
vrijwilligers en organisaties op gebied van vrijwilligerswerk. Onder 

andere door:
• het aanbieden van een (gratis) digitale vacaturebank
• het geven van advies en informatie 
• het aanbieden/organiseren van (online) trainingen

Toch heeft gezinscoach Roos van den Heuvel 
gemerkt dat ook krachten van gezinnen 
in deze tijd naar voren komen: regelen, 

plannen, overleggen, afstemmen. Allemaal vaar-
digheden die zo belangrijk zijn in een gezin om in 
harmonie samen te kunnen leven. 

Maar wat als het niet zo soepel loopt en je door 
omstandigheden vastloopt? Roos: “Als gezins-
coach kan ik hierbij ondersteunen. Ik ga met jou 
en je gezin in gesprek over de (opvoed) vragen 
die er zijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn: hoe kun 
je grenzen stellen, hoe geef je invulling aan co-
ouderschap of hoe ga je als gezin met elkaar om?” 

HOE HELPEN WE?
Samen met jou en je gezin gaan we op zoek naar de mogelijkheden en 
sterke punten in jouw gezin, zodat jullie samen weer vertrouwen krijgen in 
de toekomst. Dit kan op locatie, maar ook bij jou thuis, waarbij uiteraard de 
geldende maatregelen worden toegepast. Dus neem gerust contact op, ook 
als je alleen een vraag hebt. Bel Roos van den Heuvel op (06) 302 864 95 of 
mail haar via r.vandenheuvel@impulsaaenhunze.nl.  

“Wij bieden bijvoorbeeld ondersteuning via informatie en advies, 
een mantelzorgspreekuur in de dorpen, een mantelzorgcafé, 
trainingen zoals Mindfulness, respijtzorg (een vrijwilliger neemt 

de zorgtaken tijdelijk even over), themabijeenkomsten en ontspanningsacti-
viteiten. Ook voor jonge mantelzorgers organiseren wij leuke activiteiten en 
ondersteuning!”

In de coronatijd verloopt de ondersteuning iets anders, meer op afstand, maar 
wel bereikbaar. “We denken nog steeds mee en staan per telefoon en mail 
klaar om jullie te ondersteunen!” 

Carin de Jonge is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 
(06) 115 170 36 of per mail c.dejonge@impulsaaenhunze.nl.  

Heb je vragen of wil je als vrijwilliger aan de slag? Zoek je een maatje of 
iemand die af en toe een kopje koffie komt drinken? Neem contact met 
ons op! Het VIP werkt nauw samen met o.a. sleutelfiguren en naober-

schapsgroepen in de dorpen. Op maandag, dinsdag en woensdagochtend 
(09.00 – 12.00 uur) heeft het VIP spreekuur via telefoonnummer (0592) 245 917. 
Ook kun je ons per mail bereiken: vip@impulsaaenhunze.nl. Straks, wanneer het 
weer mag, zijn we natuurlijk weer gewoon op kantoor aanwezig!  

Zicht en grip op jouw geldzaken 

Kun jij wel wat tips gebruiken hoe om te gaan met je eigen finan-
ciën? Dan is de cursus ‘Zicht en Grip op jouw geldzaken’ wat 
voor jou! Impuls organiseert deze cursus een aantal malen per 

jaar. 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 bijeenkomsten. 
Deelname is gratis voor inwoners uit Aa en Hunze. 

Vanwege de huidige beperkingen is het nog 
onduidelijk wanneer de eerstvolgende cursus weer 
van start kan gaan. Wel kun je je alvast aanmelden. 
Zodra de cursus weer van start gaat word je daar 
over geïnformeerd. Wil je meer weten over de 
cursus? Neem dan contact op met Grietje Paas 
(budgetcoach) via (06) 215 054 88 of mail naar 
g.paas@impulsaaenhunze.nl. 

AdviesLoket 

Heb je vragen op gebied van administratie, belangrijke papieren,  
formulieren invullen of je persoonlijke financiën? Dan kun je 
terecht bij het AdviesLoket van Aa en Hunze. Een deskundige vrij-

williger van het AdviesLoket staat klaar om je per mail of telefonisch te 
helpen. Indien dit niet per mail of telefonisch kan, wordt er in overleg aan 
Brink 10 in Gieten een afspraak gemaakt. De medewerker beantwoordt 
jouw vragen, geeft advies of zoekt samen met jou naar een oplossing. 
De afspraken worden ingepland op maandagmiddag. Het AdviesLoket 
is gratis. Je kunt mailen naar adviesloket@impulsaaenhunze.nl of bellen 
voor een terugbelverzoek via (0592) 245 924. De vrijwillig medewerker 
bekijkt 3 keer per week de mail.  

Wil je meer weten? Kijk dan ook eens op de website van het VIP:  
www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl. Of volg ons op Facebook:  
@vrijwilligersinformatiepuntaaenhunze. 

Deze pagina is een bijdrage van Impuls Welzijn
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Aandacht voor de 
kracht van ieder mens

Veel inwoners weten inmiddels de weg naar Attenta 
te vinden. Wij zijn er voor alle inwoners van Aa en 
Hunze die ondersteuning nodig hebben bij zelf-
standig kunnen (blijven) wonen en leven of bij het 
opvoeden van kinderen dat soms hobbels met zich 
kan meebrengen.

Werk, opvoeding, (mantel)zorg en huishouden 
vragen dagelijks heel wat tijd en energie. Meestal 
lukt het om alles goed te regelen samen met 
mensen in uw omgeving. Maar het kan zijn dat u op 
sommige momenten behoefte heeft aan aanvul-
lende professionele hulp. In dat geval staat Attenta 
voor u klaar.  

MET WELKE VRAGEN KUNT U BIJ ATTENTA TERECHT? 
U kunt bij Attenta terecht met vragen over zorg, 
opvoeding en opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan:
•  Vervoer als u door ouder worden of een beperking 

geen gebruik kunt maken van ANWB automaatje of 
het openbaar vervoer

•  huishouden (schoonmaken, boodschappen doen, 
bedden verschonen) als u dit door ouder worden 
of een (tijdelijke) beperking niet meer zelf kunt 
(organiseren)

•  de opvoeding van uw kind 
•  begeleiding bij dagelijkse activiteiten (zoals bood-

schappen doen, verzorging)
•  mantelzorger-zijn en overbelasting

NEEM CONTACT OP MET ATTENTA
Bel of mail naar Attenta.  Meestal maakt één van 
onze medewerkers een afspraak met u. Onze mede-
werker komt dan bij u thuis. In het gesprek onder-
zoekt onze medewerker samen met u uw vraag en 
samen zoekt u een passende oplossing.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 fami-
lielid, kennis of mantelzorger. 

U kunt ook kosteloos gebruik maken van een  
cliëntondersteuner om bij het gesprek aanwezig te 
zijn. De cliëntondersteuner is onafhankelijk. Er zijn 2 
cliëntondersteuners: één vanuit Zorgbelang Drenthe 
en één vanuit MEE Drenthe. De cliëntondersteuner-
kan u helpen uw vraag duidelijk te krijgen en keuzes 
te maken. U kunt zelf contact opnemen met één van 
de clientondersteuners. 

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 ondersteu-
ning en hulp. In deze krant vindt u daar voorbeelden 
van. Bij al deze organisaties kunt u zonder verwijzing 
terecht.

Als u een verwijzing nodig hebt –voor de Wet 
Maatschappelijke 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 informa-
tie over deze bijdrage.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
U kent vast het spreekwoord ‘voorkomen is beter 
dan genezen’.  U hoeft niet te wachten tot er een 
probleem is. Ook als u problemen in de toekomst 
verwacht, kunt u nú al bij ons terecht voor advies.

Vanwege corona hebben we onze werkwijze aangepast. Onze medewerkers werken 
voornamelijk vanuit huis.  Afspraken bij inwoners thuis doen we alleen als het echt nodig 

is.  Het contact met inwoners is nu vooral via de telefoon. Voor actuele informatie over onze 
bereikbaarheid verwijzen we naar onze website.  We krijgen veel begrip van de inwoners voor 

de aangepaste werkwijze op afstand.  Hartelijk dank daarvoor.  

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 en
• 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 en ouders mogelijk:
• hulp of therapie bij bijvoorbeeld angst, de-

pressie 
• gedragsproblemenof bij een echtscheiding
• 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? Neem ook vooral een kijkje op onze 
website of bel of mail ons.

LET OP: ONDERSTAANDE INFORMATIE IS HOE 
WIJ NORMAAL GESPROKEN WERKEN. DOOR 
DE CORONAMAATREGELEN VERVALLEN DE 
INLOOPSPREEKUREN EN DE OPENINGSTIJDEN.
• Telefoon: (0592) 26 34 68. 
•  maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur
• E-mail: info@stichtingattenta.nl
• Openingstijden: centraal kantoor: maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur 
adres: Spiekersteeg 1 in Gieten

• Inloopspreekuren: in diverse dorpen zijn 
inloopspreekuren. U kunt zonder afspraak                                                                                                               
binnenlopen. De adresgegevens van de loca-
ties en de tijden van de spreekuren staan op 
onze website https://www.stichtingattenta.nl/
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Het jongerenwerk is het afgelopen jaar 
meer dan ooit actief geweest in het 
organiseren van activiteiten voor jeugd. 

Waar heel veel dingen niet konden hebben we, 
samen met jeugd en vrijwilligers, juist gekeken 
naar wat wél kon. In verschillende dorpen 
hebben we leuke buitenactiviteiten gehouden 
zoals suppen, zeepglijbaanraces, tienerdisco’s 
en dansworkshops. De respons op deze activi-
teiten was overweldigend. Honderden kinderen 
en jongeren hebben deelgenomen aan ons 
zomerprogramma wat we in samenwerking 
met Provincie Drenthe hadden opgezet. 

‘’Wat was het een succes! Ontzettend 
leuk dat er zoveel genoten werd. Niet 
alleen door de deelnemers, maar ik 

heb ook heel veel blije gezichten gezien 
van toeschouwers en vrijwilligers. 

Dat we nog vele activiteiten mogen 
organiseren!!’’

- Vrijwilliger jeugdactiviteit

Later in het jaar was het helaas niet mogelijk 
fysieke activiteiten te organiseren. We zijn ons 
daarom gaan richten op online activiteiten. 
De leefwereld van jongeren speelt zich steeds 
meer online af en voor hun bestaat de schei-
ding tussen de offline en online wereld niet. 
In het jongerenwerk zijn we bewust van deze 
ontwikkeling en daarom zijn ook wij steeds 
meer online te vinden. De online activiteiten die 
we gaandeweg het jaar hebben georganiseerd 
waren dan ook een groot succes. Veel jongeren 
hebben met plezier meegedaan aan de online 
muziekbingo, pubquiz, escape world en de 
‘jongens tegen de meisjes quiz’. Een mooi alter-

natief in coronatijd om verbinding te houden 
met ‘onze’ jongeren en ze een manier te bieden 
voor ontspanning en sociale contacten.

‘’Het was een feestje’’
‘’Ik vond het een gezellige avond, echt 

leuk!’’
‘’Super leuke activiteiten!’’

- Jongeren

Natuurlijk doen we ook meer dan het orga-
niseren van activiteiten. We bieden jongeren 
ondersteuning als het nodig is en geven ze een 
stem. Juist die stem is erg belangrijk in deze 
tijd waarin jongeren zich soms niet gehoord 
voelen. Naast het meedenken over activiteiten, 
initiatieven en creatieve oplossingen in wat wél 
kan in coronatijd, hebben ook verschillende 
jongeren meegedacht over andere (politieke) 
vraagstukken. Zo is er bijvoorbeeld een mooi 
gesprek ontstaan met wethouder Co Lambert 
over wat er allemaal op je afkomt als je 18 jaar 
wordt qua regelingen etc. Ook hebben ze mee-
gedacht over het boekje met tips dat iedereen 
ontvangt als hij/zij 18 jaar wordt. Een aantal 
jongeren mochten in gesprek over corona met 
burgemeester Hiemstra en wethouder Luinge. 
Dit werd als zeer positief ervaren door de 
jongeren. Het geeft aan dat we een gemeente 
hebben waar de lijntjes kort zijn en de betrok-
kenheid groot is!  

Impuls doet de coördinatie en fungeert als 
‘centrale’. Het vervoer beperkt zich niet 
alleen tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter 

of fysiotherapeut. ANWB AutoMaatje wordt 
ook ingezet voor leuke uitjes zoals familiebe-
zoek, naar de kapper, de ouderensoos of even 
gezellig boodschappen doen.

Nu in de lockdown nagenoeg alles dicht is en 
het vervoer in verband met de veiligheid van 
zowel de passagier als de chauffeur stil ligt, 
blijkt eens te meer dat AutoMaatje méér doet 
dan alleen maar het vervoer.

“Ik heb een cliënt die wordt opgehaald voor 
een bezoek aan de winkel. Deze dame verheugt 
zich hier enorm op, net als op het gesprek met 
de chauffeur. Ze kan eindelijk even haar verhaal 
kwijt, soms met een traan, meestal met een 
lach. Nu corona roet in het eten gooit doe ik 

één keer per week de (telefonisch doorgege-
ven) boodschappen voor haar, die ik vervolgens 
tot in de keuken breng. En dan komt steevast 
de vraag ”Wil je me alsjeblíeft weer een keer 
meenemen? Ik mis het zo, dat uitje! Het is hier 
zo stil, saai en eenzaam…”. En dat gaat mij toch 
zó aan het hart!

Dat simpele ritje is voor velen véél meer dan 
alleen maar vervoer van A naar B! Het is een 
uitje, een beleving, een uitlaatklep, iets om naar 
uit te zien, om vreugde aan te beleven, iets dat 
even kleur aan het leven geeft. Vrijwilligerswerk 
waar ik een enorme voldoening uit haal en door 
alle verhalen van mijn cliënten vooral een ver-
rijking van mijn leven is! Ook ík mis het nu…"

Appie Beijer, AutoMaatje chauffeur van het 
eerste uur, in hart en nieren.  

Geertje is daar bezoekvrijwilligster en 
Lammie heeft via Impuls gevraagd of 
iemand tijd heeft om gezellig bij haar 

op de koffie te komen. De buurtwerker van 
Impuls heeft daarop de Naoberhulp gebeld, die 
Lammie en Geertje aan elkaar koppelde. En al 
pratende blijkt de wereld klein te zijn. Lammies 
nicht was getrouwd met Geertjes neef. Helaas 
was Lammie haar nicht uit het oog verloren. 

Geertje bracht hen weer bij elkaar en zodoende 
breiden Lammies sociale contacten zich weer 
verder uit. 

Geertje merkt hoe Lammie opvrolijkt van een 
bezoekje en gaat dan ook tevreden terug naar 
huis. Zij voelt zich gewaardeerd en het is fijn 
iets te kunnen betekenen voor een ander. Zo 
levert de Naoberhulp voor iedereen wat op.  

WIL JE ONS ONLINE VOLGEN? 
Instagram: jongerenwerk_impuls
Snapchat: jongerenwerk impuls
Tiktok: jongerenwerkimpuls
Facebook: Jongerenwerk Impuls

Het Samen Doen Team 
bij financiële problemen

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners direct te helpen als er sprake 
is van betalingsachterstanden. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden bij woning-
corporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Het Samen 

Doen Team gaat actief op zoek naar deze inwoners. Maar uiteraard kun je ook zelf contact 
opnemen via telefoonnummer (0592) 263 468 of via mailadres info@stichtingattenta.nl. Het 
Samen Doen Team helpt je graag!

Jongerenwerk

AutoMaatje, méér dan alleen vervoer van A naar B!

Naoberhulp

Veilig opgroeien, dat is wat elke jongere verdient. Jezelf ontwikkelen staat in deze 
levensfase centraal, maar helaas gebeuren er soms dingen waardoor dit lastiger 

wordt. Ouders, verzorgers en school staan voor de jongeren klaar, maar soms kan niet 
worden voorkomen dat er extra ondersteuning nodig is. Impuls is er voor alle kinderen 

en jongeren tot 23 jaar in de gemeente Aa en Hunze. Ook voor ouders en verzorgers 
kunnen we van betekenis zijn.

ANWB AutoMaatje is een service waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. De vrijwillige chauffeurs gebruiken 
daarvoor hun eigen auto. Ze ontvangen daarvoor een kleine vergoeding.

Geertje en Lammie zijn op anderhalve meter gezellig aan het kletsen met een kopje 
koffie. Zoals zij vaker doen. Het klinkt alsof zij elkaar al jaren kennen. Toch is dat niet het 

geval. Zij kennen elkaar sinds een aantal maanden via Naoberhulp.

Maatschappelijk 
werk 

Heb je in het dagelijks leven of in je werksituatie 
ondersteuning nodig bij het oplossen van of 
omgaan met bepaalde problemen? Impuls is er 

voor jou! Problemen op het werk, moeilijkheden in de 
thuissituatie, geldproblemen of persoonlijke moeilijk-
heden? Impuls biedt individueel maatschappelijk werk 
voor alle inwoners uit de gemeente Aa en Hunze. 
Deze hulp is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. 
Het maatschappelijk werk is er ook voor informatie en 
advies. 

De coronapandemie kan moeilijkheden die soms 
al sluimerden aan de oppervlakte brengen. Wij 
kunnen jou hierbij helpen. Daar waar nodig kunnen 
we de gesprekken, uiteraard binnen de geldende 
richtlijnen, op kantoor of thuis voeren. En in andere 
situaties kunnen we digitaal of via (beeld)bellen je 
van dienst zijn.

Buurtbemiddeling 

Iedereen kan te maken krijgen met ergernissen of 
ruzie met de buren. Vaak beginnen irritaties klein. Je 
ergert je aan het gedrag van je buren door bijvoor-

beeld harde muziek, hondengeblaf of een verkeerd 
geparkeerde auto. Helemaal nu in coronatijd kunnen 
gemoederen hoog oplopen. Vaak leidt een gesprek 
tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. 
Is de relatie met je buren verslechterd en dreigt dit 
te escaleren? Schakel dan buurtbemiddeling in. Onze 
getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen je om 
ruzies op te lossen. Ze luisteren naar jou, maar ook 
naar je buren. Ze geven geen oordeel, maar helpen 
bij het maken van afspraken. Zelf samen een oplos-
sing bedenken, vergroot de kans dat beide buren 
afspraken naar tevredenheid nakomen. Na bemidde-
ling verbetert het contact tussen buren vaak aanzien-
lijk. Belangrijk om te weten: de buurtbemiddelaars 
hebben geheimhoudingsplicht.

Heb je hulp nodig? Neem contact op met Martine 
Hopman: (06) 132 274 83 of 
m.hopman@impulsaaenhunze.nl.

Senioren- 
voorlichting 

Bent u 75 jaar of ouder, woont u in de gemeente 
Aa en Hunze en heeft u vragen over hoe u zo 
lang mogelijk zelfstandig in uw eigen woning 

kunt blijven wonen? Stel ze aan de seniorenvoor-
lichters! Zij kunnen u goed informeren over regelin-
gen, voorzieningen en activiteiten zodat u zo lang 
mogelijk goed kunt functioneren in uw eigen woon- 
en leefomgeving. 

“Ik was bang dat ik moest verhuizen. 
Dankzij de hulp van de seniorenvoorlichter 

is dat gelukkig niet nodig. Ik kan gewoon 
lekker in mijn eigen omgeving blijven 

wonen. Heel fijn!”

Ongeveer om de vijf jaar worden senioren aange-
schreven door Impuls, met de vraag of ze een bezoek 
van een goed getrainde seniorenvoorlichter willen 
ontvangen. Uiteraard met inachtneming van alle 
maatregelen. U hoeft niet te wachten totdat wij u 
benaderen. U kunt zelf ook contact opnemen. Bel 
naar Grietje Paas (de coördinator voor senioren-
voorlichting) op telefoonnummer (06) 215 054 88. 
Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar g.paas@
impulsaaenhunze.nl. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Dat geldt ook voor ons werk. Impuls werkt graag samen met andere organisaties en met bewonersinitiatieven. In een flink aantal dorpen in Aa en 
Hunze zijn er actieve bewonersinitiatieven die hun meerwaarde laten zien, waarbij ieder dorp kiest voor een werkwijze die past bij het dorp en de 
eigen inwoners. Ook met Attenta, huisartsen, gemeente en zorgorganisaties werkt Impuls graag samen. Met korte lijnen tussen professionals én een 

volwaardige plek voor de dorpsinitiatieven en vrijwilligers kunnen we meer bereiken en kan zwaardere zorg worden uitgesteld of worden voorkomen. 

Deze pagina is een bijdrage van Impuls Welzijn
Kijk ook eens op www.impulsaaenhunze.nl.
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