
 
 

 

Clusteroverleg Dementie Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland,  
Datum  : 30-5-2018 

Locatie  : Nijenstede 

Tijd  : 10.00 uur 

 
Aanwezig: 

1. Esther Bobeldijk  Maargieshoeve 

2. Mariska Seegers  Seegers Ontzorgd 

3. Kees Mol   Belangenbehartiger Alzheimer Nederland 

4. Patty Jordens    Casemanager dementie Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

5. Nolda Beckers    Casemanager Zorggroep Noorderboog 

6. Jannes Bennink   Belangenbehartiger Alzheimer Nederland 

7. Laetitia Boer   Bewindvoerder/mentor 

8. Corda van Kampen   Zorggroep Noorderboog 

9. Marieke Koopman  Casemanager Zorggroep Noorderboog 

10. Rita van Klincken  WMO consulent gemeente Steenwijkerland 

11. Simone Fleer   Wijkverpleegkundige Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

12. Tjitske Zuidema  Ergotherapeut Buro Hagelslag 

13. Gineke Meering  ZorgMies 

14. Majanka Heesemans   ZorgMies 

15. Tineke de Vries, Beter   Thuis Wonen 

16. Frans van der Ende  Odensehuis initiatiefnemer 

17. Paula Bierma    Buurtwerker Sociaal Werk De Kop 

 

Agenda 
 

1. Welkom en namenrondje 

Nieuwe gezichten, iedereen stelt zich voor. ZorgMies vertelt wat meer over hun diensten. 

 

2. Verslag vorig overleg 

Geen aanmerkingen 

 

3. Sociaal werk De Kop  

Voortgang, inmiddels aardig bekend bij iedereen. Samenwerking verloopt goed. 

www.sociaalwerkdekop.nl  

 

4. Vrijwilligers/maatjes/gezelschap  

Dinsdag 12 juni wordt er een avond georganiseerd door het VIP (vrijwilligers informatie punt) 

om samen het te hebben over maatjes/buddies/vrijwilligers, nogmaals van harte aanbevolen. 

Het vinden en binden van vrijwilligers is een uitdaging en dat is reden voor deze Meet and 

Greet, van harte aanbevolen en aanmelden kan nog, via vip@sociaalwerkdekop.nl  

 

5. Vervoersmogelijkheden dagbesteding (Jitte)  

Het blijft een puzzel om geïndiceerd vervoer rond te krijgen, dit wordt zowel vanuit de 

Maargieshoeve als vanuit Zonnekamp en Nijenstede zo ervaren. Esther, Jitte en Corda gaan 

hier samen voor zitten.  

 

http://www.sociaalwerkdekop.nl/
mailto:vip@sociaalwerkdekop.nl


 
 

 

6. Agenda onderwerpen nieuw seizoen  

De gezamenlijke seizoen start zal zijn op donderdag 20 september, (dag voor Wereld 

Alzheimer dag) wederom in het Vestzaktheater in de Meenthe. Houden jullie die datum vrij? 

We hebben de nodige onderwerpen verzameld voor het hele komende seizoen en ook zullen 

we komend seizoen kijken naar wat meer afwisseling in locatie, zo gaan we niet 4x in 

Vollenhove maar 2x en ook 2x in Sint Jansklooster een avond organiseren. Schema wordt aan 

gewerkt. 

 

7. Training Samen Dementievriendelijk is gestart, stand van zaken.  

De eerste training in het gemeentehuis is geweest, dit was een succes, met een diverse 

deelnemers: wmo consulenten, casemanager, belangenbehartigers Alzheimer Nederland, 

gastvrouwen Alzheimercafé. We zullen de komende periode dit meer onder de  aandacht 

brengen, alle info is ook te vinden via: https://samendementievriendelijk.nl/  

 

8. Bijeenkomsten in de wijk, inloop en zorg & boodschappen.  

Er is volop te doen in de buurten, sinds mei ook de laatste maand van inloop in de Hildo Krop. 

De eerste ochtend was heel geslaagd. Behalve in Korf, (Steenwijk-West) gaan de ochtenden 

door in de zomerperiode. 

 

9. Odensehuis, Hedzer van Houten en/of Frans van der Ende komen hier over vertellen  

Frans vertelt over het idee om in Steenwijkerland een Odensehuis te beginnen. Meer info ook  

op http://odensehuizen.nl/odensehuis-algemeen/ Frans gaat er in juni over doorpraten met 

diverse partijen en houdt ons op de hoogte en zal ook bij ons clusteroverleg betrokken zijn.  

 

10. Rondvraag 

Marieke Koopman: Er zijn in Steenwijk 2 kernteams vanuit de huisartsenpraktijken De Allee 

en de Stationstraat. In deze teams worden ouderen besproken waar zorg over is. Hierbij 

schuiven huisarts, casemanagement, sociaal werk, wmo consulent en wijkverpleging aan.  

Marieke schuift aan in De Allee, en Rika Roffelsen in de Stationsstraat. 

 

Leuk en inspirerend artikel via Linked In van Tineke de Vries: 

https://www.bd.nl/loon-op-zand/geheugenwerkplaats-in-kaatsheuvel-voor-mensen-met-

dementie~aa9f7ffe/  

 

 

Allen dank voor de aanwezigheid 

 

Volgend overleg is woensdag 29 augustus in Nijenstede in Steenwijk. 

 

Hartelijke groet, 

 

Paula Bierma 

Buurtwerker Sociaal Werk De Kop 
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https://www.bd.nl/loon-op-zand/geheugenwerkplaats-in-kaatsheuvel-voor-mensen-met-dementie~aa9f7ffe/
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