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Waarderen 

Verrassend. Een zieke sprak zijn be-
wondering uit voor mijn aanwezigheid 
bij een gesprek bij een dokter. Het 
steunen van iemand bij niet gemakke-
lijke dingen voelt dan opeens niet 
meer vanzelfsprekend.  Het tonen van 
dank is fijn, maar wordt lang niet altijd 
verwacht. “Het is toch waar ik voor 
gekozen heb”!  Maar hoe iemand zijn 
plicht uitoefent,  zegt vooral iets over 
de persoon, diens inzet en overtui-
ging. Als je vanuit je hart iemand 
helpt, die afhankelijk is van jou als 
gezinslid, vriend of kennis, lijkt het 
uitdragen van erkenning van die bij-
drage niet zo nodig. 

Maar wat een effect van  de toch ge-
toonde dankbaarheid kan zijn, is dat 
je denkt: “ik doe het goed” en “het is 
goed dat ik er ben”.  Dit gevoel van 
“nuttig zijn”, daar mag je best trots op 
zijn. Of je nu binnen een organisatie 
of bij een club vrijwilliger bent, of 
“achter de voordeur in stilte” je krach-
ten levert als mantelzorger. Deze ge-
dachte kwam bij me op met de spreuk 
die ik las: “(zelf) waardering is geen 
ondeugd als krachtbron tot inspan-
ning en doorzetten”. Dankbaarheid 
tonen of waarderen van een bijdrage 
is de brandstof om de weg te kunnen 
vervolgen. 

~ Frans 

  

J O N G E R E N  A A N  Z E T  

#ishetnormaaldat? Een cam-

pagne om kinderen, jongeren 

en volwassenen bewust te ma-

ken van het feit dat zij jonge 

mantelzorgers zijn of in hun 

omgeving hebben. Samen met 

Mantelzorg Berg en Dal gaan 

wij aan jongeren vragen wat zij 

nodig hebben, zodat Mantel-

zorg Berg en Dal ook hier de 

ondersteuning kan bieden aan 

jonge mantelzorgers. Trots op  

 

Sophie en Melanie die zich als 

jongeren betrokken voelen bij 

leeftijdsgenoten en meedenken, 

organiseren en werken aan deze 

campagne. Fijn dat Frederike 

haar afstudeeronderzoek doet 

naar de wensen en behoefte van 

jonge mantelzorgers, zodat we 

alleen maar meer kunnen aan-

sluiten bij de leefwereld en om-

geving van deze jonge mensen. 

#ishetnormaaldat? Ja! Voor hen 

is dit normaal! Laten wij hen dan 

helpen daar waar nodig :-)  
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leren om dingen te blijven doen. 

Beweging en geestelijke inspannin-

gen moeten zo veel als mogelijk 

worden voortgezet. 

Ook Mantelzorg Berg en Dal gaf 

een korte presentatie over haar 

werk en activiteiten voor mantel-

zorgers. 

Na de pauze met een hapje en 

drankje was er gelegenheid tot 

meer persoonlijke vragen en infor-

matie bij de deskundigen, over het 

Parkinsonnetwerk en het 

Parkinsoncafé.  Na ruim twee uur 

werd de avond afgesloten. 

 

Voor uitgebreidere informatie ver-

wijzen we je naar de website van 

Parkinsonnet en van het 

Parkinsoncafé in Nijmegen. 

Parkinson. En dan?  
Op de dag van de heftige storm, 

18 januari, was er een themabij-

eenkomst in Kalorama Beek over 

Parkinson. Mantelzorg Berg en Dal 

had dit initiatief genomen om 

meer kennis over Parkinson be-

schikbaar te stellen. Van de afde-

ling Neurologie van het Radboud-

ziekenhuis was er alle medewer-

king: Parkinson-verpleegkundige 

Jacqueline Deenen gaf de onge-

veer 70 mensen een inzicht in oor-

zaak en verschijnselen van deze 

voortschrijdende ziekte. Het is een 

aandoening die zich in verschillen-

de vormen toont en lichamelijke 

klachten kan geven. Het tekort 

aan dopamine ontstaat door een 

afnemende aanmaak van die stof, 

waardoor de “verbindingen” in de 

hersenen minder goed worden. 

Vertragingen in denken, spierfunc-

ties en reageren zijn het gevolg. 

Daar rekening mee houden is van 

belang voor de mensen rondom 

de patiënt. Ook vertelde zij  hoe er 

mee om te gaan om er het beste 

van te maken. Er waren de nodige 

vragen en reacties, die aantoon-

den hoe een en ander de mensen 

bezig houdt. Dit betrof onder 

meer medicatie, implantaten en 

bevordering van lichamelijke in-

spanning.  

Activiteitenbegeleiders gaven met 

voorbeelden aan hoe Kalorama 

deze patiënten probeert te stimu-

 
Locatie: Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR te Nijmegen 
 
Graag wijzen wij je op de bijeenkomsten van het Parkinson Café Nijmegen. 
 
In het Parkinson Café wordt tijdens bijeenkomsten, die tweemaandelijks  
plaatsvinden, in een ontspannen sfeer gepraat, informatie gegeven en lezingen 
gehouden over allerlei onderwerpen rond Parkinson(isme). 
 
Een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende 
activiteiten. Leren van deskundigen en van elkaar. Herkennen en erkennen is het 
doel van een Parkinson Café.  
 
Voor de bijeenkomsten kun je je aanmelden bij marybandsma@upcmail.nl 
Contactadres: parkinsoncafenijmegen@gmail.com 

Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur (inloop: 13.30 uur - 14.00 uur) 

mailto:marybandsma@upcmail.nl
mailto:parkinsoncafenijmegen@gmail.com
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WARME MAALTIJD 

‘T TREFPUNT 

DE MEENT 2  

GROESBEEK 

DONDERDAG 19 APRIL 

DONDERDAG 17 MEI 

12.00-13.00 UUR 

GASTHUIS ST JAN DE DEO 

MILLINGEN 

MAANDAG 9 APRIL 

MAANDAG 7 MEI 

11.45-13.15 UUR 

Er even tussenuit: samen een 

warm hapje eten.  Het is gemak-

kelijk praten met mensen die in 

een zelfde situatie zitten. 

Aanmelden tot 2 dagen van te 

voren (in Millingen tot uiterlijk 

een week van tevoren):        

info@mantelzorgbergendal.nl of 

bel: 085 - 040 60 66 (Forte Wel-

zijn; werkdagen tot 13.00u) 

 

OP PAD: LENTEBOEKET 

CAFE—BAR ‘T FUSKE 

ST. ANTONIUSPLEIN 8 

MILLINGEN AAN DE RIJN 

DINSDAG 20 MAART 

14.00-16.00 UUR 

Bloemstuk maken, thema Lente, met 
Karin van de Pottekijker 

 

Consumpties voor eigen rekening 

Aanmelden tot uiterlijk dinsdag 13 
maart 2018 

 

Zelf meenemen: mesje en evt. bloe-
menknipper 

 

 

EVEN IETS ANDERS 

GESPREKSGROEP 

MANTELZORGERS 

DE KORF, kerkpad 7  

BREEDEWEG 

 
DONDERDAG 19 APRIL 

DONDERDAG 17 MEI 

13.00-14.30 UUR 

 

Vaak lopen mantelzorgers te-
gen dezelfde zaken aan. Hoe 
zorg ik dat ik goed kan zorgen 
voor iemand en toch niet over 
mijn grens ga. Of waar komt 
dat schuldgevoel toch altijd 
maar vandaan als ik ’n keertje 
voor mezelf kies? In de          
gespreksgroep Even iets         
anders…  herkennen we dit 
soort zaken en maken we tijd 
om er op in te gaan.  

KOFFIE MET…  

OOIJ I dorpshuis De Sprong 

WOENSDAG 11 APRIL 

Koffie met… de ergotherapeut 

19.30-21.00 UUR 

 

GROESBEEK|Mallemolen 

DONDERDAG 12 APRIL 

Koffie met… de ergotherapeut 

14.00-15.30 UUR 

 

GROESBEEK|Mallemolen 

MAANDAG 14 MEI 

Koffie met…  een passende woning 

19.30-21.00 UUR 

 

BERG EN DAL|dorpshuis Kerstendal 

DINSDAG 15 MEI 

Koffie met… een passende woning 

14.00-15.30 UUR 

 A C T I V I T E I T E N  V O O R  M A N T E L Z O R G E R S  U I T  D E  H E L E  G E M E E N T E !  

WANDELING 

VOORZIENINGENHART 

OP DE HEUVEL 

ERICASTRAAT 39 

GROESBEEK 

MAANDAG 9 APRIL 

MAANDAG 7 MEI 

13.30-15.30 UUR 

 

Lekker wandelen door het 

bos. Met andere mantelzorg-

ers. Even ontspanning, even 

zorgen voor jezelf.  Met  

ervoor en erna een kop koffie 

of thee. 

Wanneer het weer niet mee 

werkt,  blijven we in  Op de   

Heuvel. Er lopen ook steeds 

meer mantelzorgers uit an-

dere dorpen mee!  

VOOR IN DE AGENDA ALVAST 

THEATERGROEP NOCTURNE 

“IK WIL JE NOG NIET KWIJT” 

 

GROESBEEK|THEATER Mallemolen 

DINSDAG 22 MEI | 19.30 UUR 

 

Wegens succes herhaald. Indruk-

wekkende theatervoorstelling. 

Op de achterzijde vindt u meer 

informatie.  Vanwege succes: 

 

** RESERVEER TIJDIG** 

 

info@mantelzorgbergendal.nl of bel: 

085 - 040 60 66 (Forte Welzijn; werk-

dagen tot 13.00u) 
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WE HOUDEN GRAAG CONTACT 

 

We leren jou en andere mantelzorgers in Berg en Dal graag beter 
kennen. Heb je vragen, wil je advies of wil je jouw verhaal kwijt? 
Heb je ideeën over mantelzorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je 
staat er niet alleen voor! Onze Mantelzorgtelefoon is bereikbaar op 
werkdagen: 06-13 85 91 06 en ons mailadres is:  

info@mantelzorgbergendal.nl 

Ken je andere mantelzorgers, wil je hen dan met ons in contact 
brengen? Dan ontvangen ook zij de nieuwsbrief en uitnodigingen 
voor activiteiten. 

V R A A G ,  A N T W O O R D  E N  D I V E R S E N  

Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen. 

Spiekbriefje voor de dokter 

U herkent het waarschijnlijk wel: u 
gaat als mantelzorger mee naar de 
dokter en als u weer buiten staat 
na een gesprek met de dokter, 
weet u wat u nog meer wilde vra-
gen. Hoe voorkomt u dat u belang-
rijke vragen vergeet? En hoe kunt 
u meebeslissen over de zorg die u 

krijgt? Dat begint bij een goede 
voorbereiding.  
 
We hebben een spiekbriefje met 
een aantal punten gevonden, die u 

helpt uw gesprek bij de dokter 
goed voor te bereiden. Gebruik 
het om uw klachten helder te om-
schrijven en om samen met de 
dokter de behandelmogelijkheden 
te bespreken.  
 
Vul het spiekbriefje in en neem het 
mee naar de dokter.  

 

Stel uzelf deze vragen en neem 
de antwoorden door met de dok-
ter: 
 
 Wat zijn de klachten precies? 

 Wanneer begonnen ze? 

 Wat maakt de klachten erger? 
Of juist minder erg? 

 Wat hebt u er zelf al aan ge-
daan? 

 Welke medicijnen gebruikt u? 

 Wat verwacht u van de dok-
ter? 

 

Tip van mantelzorger Karel uit Ooij: 

“Zorg dat je zoveel mogelijk van 

de ziekte van je naaste aan de 

weet komt. Kennis van ziekte en 

haar gevolgen kan de draag-

kracht vergroten. Het maakt het 

je doorgaans gemakkelijker om 

bepaalde vreemde gedragingen 

beter te begrijpen en te accepte-

ren.”  Dit is een van de redenen 

waarom wij regelmatig bijeen-

komsten zoals Koffie met… of een 
grotere themabijeenkomst bijvoor-
beeld over Parkinson organiseren. 
Je steekt weer iets op en ontmoet 
anderen die ook snappen waar je 
tegenaan loopt.  

Alvast voor in de agenda: 

Op stap: 

Woensdag 18 april  (15.00 uur)
workshop Tapas maken! In  Millin-
gen.  

 

Woensdag 16 mei rondleiding  

Cenakelkerk Heilig Landstichting 

 

Woensdag 20 juni stadswandeling 
door Nijmegen met Hans 
Eysbouts. 

Definitieve tijden volgen later. 

Opgeven kan alvast via de mantel-
zorgtelefoon. Voor meer informa-
tie kunt u ook bellen met Thea de 
Wijse van SWOM: 0481-431105. 
Alvast aanmelden kan via 085 040 
6066. 

De redactie bestaat uit: Hans Eysbouts, Frans 

Jongeneel en Ernest Jansen. Onze nieuwsbrief 

verschijnt 5x per jaar.  


