Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal
Mantelzorgers zijn u en ik
Voordat we het weten
Mantelzorgers verspreiden liefde, aandacht en warmte
Als medemens
Mantelzorgers geven
en naar wij hopen ontvangen
Mantelzorgers verdienen onze aandacht
Nu en in alle dagen
Mantelzorgers, bedankt voor wie jullie zijn en wat jullie doen!

Namens
Mantelzorg Berg en Dal
MANTELZORGAVOND IN DE
SPRONG
Woensdagavond 13 november
was in Ooij weer de jaarlijkse mantelzorgavond. De zaal in De Sprong
was goed gevuld met ongeveer 70
mensen. Maar ook de klanken van
OK. Waorum nie (een accordeonorkest met zang) en De Strepzils
( een kwintet dat close-harmonie
zingt) vulden de zaal met vrolijke
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en aangename klanken. Er werd
enthousiast meegezongen en geluisterd naar een gevarieerd repertoire. De ontspanning en vrolijkheid vierden hoogtij. De reacties van de bezoekers na afloop
waren dan ook vol dankbaarheid
en complimenten. Zoals gebruikelijk waren drankjes en hapjes bij
iedereen welkom.

Het is tien jaar geleden dat Mantelzorg Berg en Dal begon als
Steunpunt Mantelzorg Groesbeek.
Drie van de mensen, die het fundament legden, waren aanwezig.
Twee ervan, Mark Gröning en
Frans Jongeneel, zijn nog steeds
actief bij de mantelzorg. Ernest
Jansen werkt inmiddels niet meer
in onze gemeente maar was er deze avond ook bij! Ze werden door
burgemeester Slinkman in de bloemetjes gezet en kregen een lekkere fles wijn. Ze waren er duidelijk
door verrast. De mensen die deze
avond organiseerden kunnen er
met tevredenheid op terug kijken.
Dank voor uw aanwezigheid deze
avond. We hopen u en alle mensen die er dit jaar niet bij konden
zijn volgend jaar te treffen.
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SAMEN DOEN
Het is Mantelzorg Berg en Dal gelukt in de afgelopen jaren veel
meer mensen als vrijwilliger bij ons
werk te betrekken. Dat gaat niet
vanzelf, maar we zijn blij en dankbaar met ieder mens die iets wil
bijdragen. In de wijken en dorpen
proberen we ter plekke mensen
beschikbaar te hebben. Zij zijn
voelsprieten voor de wijk. We kunnen dan makkelijker aansluiten op
de mantelzorger in de straat. We
streven er naar om de activiteiten
en ontmoetingspunten te spreiden
over het hele gebied van de ge-

meente. Dat lukt steeds beter,
maar… er zijn nog meer mensen
nodig die plaatselijk enig voortouw
nemen en een aanspreekpunt zijn.
Mensen die de plaatselijke situatie
en behoeften kennen, de kleur van
buurt of het dorp aanvoelen.
Mantelzorg Berg en Dal wil ervaring en ideeën aanreiken, maar
tegelijk ook aan de plaatselijke vragen aandacht besteden. Dat kan
alleen als mensen aangeven wat
hun vragen en behoeften zijn. Vandaar een oproep aan u om hierover eens na te denken. Een vrijblijvend gesprek met een van onze
mensen is altijd mogelijk.

Mantelzorg Berg en Dal zoekt ook
mogelijkheden om samen met andere instellingen activiteiten en
voorlichting te organiseren. Dat
kan bijvoorbeeld met zorgorganisaties. Op facebook en onze website vind u de nodige informatie
over allerlei onderwerpen en activiteiten. Ook daar vindt u ons programma. Mocht u hier meer over
willen weten, aarzel niet om contact te leggen.
U kunt ook ‘gewoon’ in gesprek
met ons. Zonder verdere verplichting. Dat geldt overigens voor iedereen die vragen heeft over
mantelzorg of over ons werk.

Een mantelzorger is als een kerstboom
Hij piekt regelmatig
Geeft verlichting en schittert in zijn werk

Wij wensen u inspirerende feestdagen
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ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS UIT DE HELE GEMEENTE!

KOFFIE MET IN HET
NIEUWE JAAR…..

RONDLEIDING
VRIJHEIDSMUSEUM

ALZHEIMERCAFE

Mantelzorg Berg en dal organiseert koffiebijeenkomsten voor
mantelzorgers met altijd een informatief thema.

Mantelzorg Berg en Dal organiseert voor alle mantelzorgers in
de gemeente Berg en Dal weer
een activiteit. U wordt van harte
uitgenodigd voor een museumbezoek met rondleiding in het Vrijheidsmuseum.

Alzheimer café gemeente Berg en

Woensdag 19 februari
van 14:00 uur tot 15:00 uur
De Mallemolen in Groesbeek
Woensdag 15 april
van 14.00 uur tot 15.00 uur
De Mallemolen in Groesbeek
U bent van harte uitgenodigd op
deze informatieve middagen met
verse koffie. In het nieuwe jaar
informeren we u over het thema!

Vrijdag 17 januari 2020
van 14:00 uur tot 15:30
Adres is Wylerbaan 4
6561 KR, Groesbeek.


Donderdag 16 januari
Donderdag 20 februari
Van 12:00 uur tot 13:00 uur
‘T Trefpunt, De Meent 2 Groesbeek



aansluitend kunt u zelf verder rondkijken in het museum en/of kunt u op eigen
gelegenheid een drankje
nemen in het museumcafé.

Maandag 6 januari

Voor de deelnemende mantelzorgers zijn er voor het museumbezoek en de rondleiding geen kosten aan verbonden. Eventuele
consumpties zijn wel voor eigen
rekening. Houders van een museumjaarkaart wordt gevraagd deze
bij de kassa van het museum te
tonen.

Samen een warm hapje eten. Het
is gemakkelijk praten met mensen
die in een zelfde situatie zijn.
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 Welzijn;
werkdagen tot 13.00 uur)
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We krijgen deze avond informatie
over waarmee rekening te houden.
U bent van harte uitgenodigd in
gasterij ‘t Groeske aan de Stationsweg 9 in Groesbeek. Vanaf
19.00 uur zijn de deuren geopend.

volgende bijeenkomsten.

14:00 uur: Inleiding en film
met korte introductie van
het museum

15:20 uur: afsluiting

Gasthuis St. Jan de Deo Millingen

avond ; “ Apotheker / tandarts.”





Van 11:45 uur tot 13:15 uur

Het centrale thema van deze

In het nieuwe jaar krijgt u van ons

14:20 uur: start van de
rondleiding

Maandag 3 februari

Dal start in 2020 weer op 6 januari.

Het programma ziet er als
volgt uit:



WARME MAALTIJD

GROESBEEK.

Aanmelding is mogelijk bij Forte
Welzijn tot uiterlijk 10 januari op
tel: 085-0406066 of per mail; info@mantelzorgbergendal.nl

de agenda en onderwerpen van de

Toegang is gratis en aanmelden
niet nodig. Heel graag tot ziens!

HEEFT U EEN VRAAG?
Heeft u vragen over mantelzorg?
Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft
u wensen of ideeën voor Mantelzorg Berg en Dal, zoals een onderwerp waar u graag meer over
wilt weten? Dan kunt u ‘s ochtends op werkdagen contact opnemen met onze Mantelzorgtelefoon :085 040 60 66.
Een mail sturen kan ook:
info@mantelzorgbergendal.nl
Of kijk op onze website:
www.mantelzorgbergendal.nl
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VRAAG, ANTWOORD EN DIVERSEN
Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen.

EVEN IETS
ANDERS
GESPREKSGROEP
MANTELZORGERS

Mantelzorgers lopen vaak tegen
dezelfde zaken aan. Hoe zorg ik
ervoor dat ik goed kan zorgen
voor iemand en toch niet over
mijn eigen grens ga? Of waar komt
dat schuldgevoel toch altijd maar
vandaan als ik een keertje voor
mezelf kies? In deze gespreksgroep herkennen we dit bij elkaar
en maken we tijd om hierop in te
gaan.
In het nieuwe jaar is er ruimte
voor nieuwe leden!
Heel graag komen we in contact
met mantelzorgers die zich hierin
herkennen en behoefte hebben
hierover in gesprek te gaan.

Aanmelden: Mantelzorg Berg en
Dal tel: 085 0406066

Tip van Ans uit Groesbeek...
“Met plezier zorg ik al jaren voor
mijn partner. Ik heb door de jaren wel
geleerd om soms even een pas op de
plaats te maken. Voor ons is het handig dat het buurtsoepie er is. Mijn
man gaat er regelmatig een soepje
eten en ik maak ondertussen een
ommetje in de prachtige omgeving.
Soms gaat mijn vriendin ook mee…”

U bent ook welkom bij een Buurtsoepie in een ander deel van de gemeente dan waar je woont. Alle Buurtsoepies beginnen om 12.00 uur.
De Buurtsoepies vinden plaats op de
volgende locaties:




BUURTSOEPIE
Wil je er eens uit en andere mensen
ontmoeten onder het genot van een
lekker soepje?
Kom dan gezellig genieten van een
goed gevulde soep en ontmoet andere wijkbewoners en dorpsgenoten.
Buurtgenoten maken soep voor mede-buurtgenoten die graag even de
deur uit willen en andere mensen ontmoeten. Er wordt een bijdrage van €
3,- gevraagd.








Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek: iedere tweede en laatste
donderdag van de maand.
Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 27, Groesbeek:
iedere maandag.
Buurtmarkt Breedeweg,
Bredeweg 61, Groesbeek: iedere dinsdag.
Dorpshuis De Slenk, Reestraat
2, De Horst: iedere dinsdag.
Wijkcentrum Kerstendal, Kerstendalseweg 17, Berg en Dal:
iedere eerste maandag van de
maand.
Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6, Beek: iedere maandag,
woensdag en vrijdag.

Het Buurtsoepie is voor iedereen vrij
toegankelijk en u hoeft zich niet van
te voren aan te melden.

WE HOUDEN GRAAG CONTACT

We leren u en andere mantelzorgers in Berg en Dal graag beter
kennen. Hebt u vragen, wilt u advies of wilt u uw verhaal kwijt?
Hebt u ideeën over mantelzorg? Laat u horen! Bel of mail ons. U
staat er niet alleen voor! Onze Mantelzorgtelefoon is bereikbaar op
werkdagen: 085– 0406066 van 9.00 uur tot 13.00 uur en ons mailadres is:
info@mantelzorgbergendal.nl

MANTELZORG BERG EN DAL Postbus 109 6560 AC Groesbeek
T 085-0406066 W www.mantelzorgbergendal.nl E info@mantelzorgbergendal.nl
Facebook: Mantelzorg Berg en Dal
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De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts, Frans
Jongeneel en Judith Wielakker. Onze nieuwsbrief
verschijnt 5x per jaar.
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