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C O L U M N  

Binnenkort als app op je telefoon! 

www.mantelzorgbergendal.nl  

Krijgt  een nieuwe look! 

 

In het najaar wordt onze Mantel-
zorgBergenDal-app gelanceerd en 
onze website vernieuwd.    

Behalve veel informatie , zoals je tot 
nu toe gewend was van ons, kun je 
zelf actief aan de slag.  

Waarmee?: Met het inrichten van je 
persoonlijke netwerk, met het vra-
gen om hulp,  met het beheren van 
een zorgagenda die je met vrienden, 
familie en/of zorgaanbieder deelt of 
met contact leggen met andere 
mantelzorgers. 

De app is te installeren vanaf onze 
website die je op je telefoon  opent, 
(niet in de appstore) 

Mantelzorgers die onze nieuwsbrief 
per email ontvangen krijgen hier-
over bericht. 

Ook zal er via persberichten in de 
lokale media aandacht aan worden 
besteed. 

OOK DIT JAAR EEN COMPLIMENT 

VOOR MANTELZORGERS.  

De gemeente Berg en Dal telt veel man-

telzorgers. Mantelzorgers zijn mensen 

die zorgen voor een ziek familielid, ie-

mand met dementie, een zieke vriend of 

een kind met een beperking. Dat doen ze 

onbetaald, soms dagelijks. Met het man-

telzorgcompliment steekt de gemeente 

hen graag een hart onder de riem.  

 

Het mantelzorgcompliment bestaat uit 

een cadeaubon van 50 euro. Iemand die 

verzorgd wordt kan het compliment aan-

vragen voor zijn/haar mantelzorger. Dit 

kan digitaal via het formulier op de websi-

te www.mantelzorgbergendal.nl. Aanvra-

gen kan alleen van 10 oktober tot en met 

10 november 2022. Het compliment 

wordt in de eerste helft van december 

uitgereikt. 

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 

Degene die verzorgd wordt kan het com-

pliment aanvragen voor zijn/haar mantel-

zorger als die mantelzorger: 

in de gemeente Berg en Dal woont; 

de zorg onbetaald doet; 

meer dan 8 uur per week helpt over een 

periode van meer dan 3 maanden; 

de hulp verleent als naaste (dus niet als 

professional). 

Een aanvrager kan maximaal 1 compli-

ment aanvragen. Een mantelzorger kan 

maximaal 1 compliment krijgen. Ook kun-

nen er niet meerdere complimenten op 1 

adres zijn. 

Wie kunnen helpen bij het aanvragen? 

Het compliment kan alleen digitaal wor-

den aangevraagd. Aanvragen kan niet 

telefonisch, per post  of per mail.  

Kan degene die verzorgd wordt het com-

pliment niet zelf digitaal aanvragen? Dan 

kan iemand anders dat voor hem/haar 

doen. Dat  kunnen familie/ buren / vrien-

den/ hulpverleners zijn. Of een vrijwilliger 

van mantelzorg Berg en Dal (op afspraak) 

Vragen telefonisch stellen! 

Inwoners kunnen tussen 10 oktober en 10 

november hun vragen  telefonisch stellen 

via telefoonnummer 085 - 040 60 66 (van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur 

en 17.00 uur). Inwoners kunnen hun 

naam en telefoonnummer doorgeven 

en worden dan teruggebeld.  
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Zorg jij bijvoorbeeld voor je partner, je zelfstandige wonende moeder of een goede vriend? En merk je dat er meer 

(professionele) zorg nodig is dan jij kunt bieden in combinatie met bijvoorbeeld zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (Wmo) of vanuit de zorgverzekeringswet? Dan kun je beroep doen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar wat 

houdt deze wet precies in? Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En welke consequenties zitten hieraan vast bijvoorbeeld 

met betrekking tot eigen bijdrage? 

Graag nodigen we je uit dit webinar gratis te volgen. Het webinar wordt via Zoom gegeven en verzorgd door Natalia Vermeulen, 

trainer bij MantelzorgNL. 

Na aanmelden ontvang je een link om dit webinar te kunnen volgen. 

Dit webinar kun je online volgen op dinsdag 4 oktober van 15.00u - 16.00u vanuit je eigen huis.   

Meld je  aan  uiterlijk 20 september via  

info@mantelzorgbergendal.nl  
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   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  

Voor al onze activiteiten heeft  aanmelden via de mail onze voorkeur.  
Vermeld daarbij je naam, de activiteit waarvoor je je opgeeft, en met wie je komt.  

 
info@mantelzorgbergendal.nl  www.mantelzorgbergendal.nl       tel: 085 0406066  

MANTELZORGAFELS 

Sinds jaar en dag worden door mantelzorg Berg 

en Dal de tafels georganiseerd. Deze vorm van 

ontmoeten is er voor alle mantelzorgers die het fijn 

vinden om eens te praten met lotgenoten.  

Vrijwilligers organiseren dit en begeleiden de mid-

dag. De tafel in Millingen is iedere eerste maan-

dag van de maand, uitgezonderd feestdagen. In 

Groesbeek is dat iedere derde donderdag van de 

maand 

Millingen: 05-09, 03-10, in de Gelders Poort, Rijn-

dijk 6, 6566 CG en op 07-11en  05-12 in Enjoy 

restaurant, Heerbaan 186, 6566 EW  

Groesbeek : 15-09, 20-10,  17-11 en 15-12 in 

Trefpunt De Meent 2 6562 CZ  

Aanmelden enkele dagen vooraf. 

10 NOVEMBER DAG VAN DE 
MANTELZORG! 

Natuurlijk gaan we tijdens de dag van de man-

telzorg ook de mantelzorgers weer in het zonne-

tje zetten. Ingeschreven mantelzorgers ontvan-

gen automatisch een nieuwsflits hierover. Wat 

we gaan doen is nog even een verassing. Of dat 

een activiteit is , of een attentie, dat weten we 

nu nog niet.  

Houdt onze website in de gaten voor meer infor-

matie! 

!0 november is ook de laatste dag dat het man-

telzorgcompliment aangevraagd 2022 kan wor-

den. 

VITALITEITSMARKT IN GROESBEEK EN 

MILLINGEN AAN DE RIJN 

In de gemeente Berg en Dal worden de komende tijd 2 Vitali-

teitsmarkten voor 60+-ers georganiseerd. Tijdens de markt krij-

gen 60+-ers antwoord op al hun vragen over welzijn, wonen, 

veiligheid, sport, bewegen, voeding en gezondheid. Op vrijdag 

7 oktober is de eerste Vitaliteitsmarkt in Cultureel Centrum de 

Mallemolen in Groesbeek. Van 13.30 tot 16.30 uur. In het voor-

jaar is de markt in Millingen aan de Rijn. De toegang tot de 

markt is gratis.  

60+-ers kunnen tijdens de markt ook meedoen met een fittest 

van Sportstimulering Berg en Dal. En natuurlijk is er gelegenheid 

voor een kopje koffie en een praatje.  

Op de markt staan onder andere Kwiek Groesbeek, Ooster-

poort woningcorporatie, Bibliotheek Gelderland Zuid, Senioren-

raad Berg en Dal, Alliantie financieel veilig ouder worden, de 

mantelzorgconsulent en er wordt een workshop gegeven door 

diëtiste Mariëlle Klaasen. 

60+-ers die tijdens de markt een fittest willen doen moeten zich 

aanmelden. Dat kan door voor 30 september een mail te sturen 

naar:  

info@sportstimuleringbergendal.nl 

 met als onderwerp ‘fittesten’. Daarbij moeten ze hun naam en 

telefoonnummer doorgeven. En de voorkeur voor een van on-

derstaande tijdsblokken.  

13.30 – 14.00 uur 

14.00 – 14.30 uur 

14.30 – 15.00 uur 

15.00 – 15.30 uur 

15.30 – 16.00 uur 

De Vitaliteitsmarkt is een initiatief van de gemeente Berg en 

Dal, GGD en Forte Welzijn.  

Ook mantelzorg Berg en Dal is daar aanwezig en kan uw vra-

gen met betrekking tot de mantelzorg bespreken. 
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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. 

De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts en Hanneke 

Klievink.  Onze nieuwsbrief verschijnt  4x per jaar.  

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 mantel-

zorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je staat er niet alleen voor!  

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag  tussen 9.00 uur -

17.00uur  

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 

Wij doen er alles aan om onze gege-

vens actueel  te houden. Toch kan 

het zijn dat u deze nieuwsbrief ten 

onrechte ontvangt omdat er in uw 

situatie als mantelzorger iets veran-

derd is, of omdat u verhuisd bent. 

Wij vragen u wijzigingen aan ons 

door geven .  

Vitale mantelzorgers 

Dat willen we allemaal zijn, zo’n mantel-

zorger die niets te veel is, altijd zingend 

en lachend de zorg verleent, geen vraag 

is te veel en  je staat 24/7 klaar….. 

Ook als je bijna aan dit ideaalbeeld vol-

doet zijn er momenten dat het iets te 

veel is. Je kunt immers geen twee levens 

leiden, dat van jezelf en van de ander… 

Bevrijd jezelf van het idee  dat jouw zorg 

perfect moet zijn. Gun jezelf de gedach-

te dat jij niet alleen verantwoordelijk 

bent. 

Soms is het fijn om even stil te staan bij 

je balans. Waar krijg je energie van, en 

wat kost (te) veel energie. Wat maakt 

jou blij?  

Met een nieuwe  herfst  voor de deur 

hoop ik van harte dat de energie van de 

zomerzon, die afgelopen zomer wel heel 

hard scheen,  komende tijd  wat blijft 

hangen. 

Bezoek de vitaliteitsmarkt op 7 oktober 

voor inspiratie! (lees meer op de vorige 

pagina) 

Denk je nu bij het lezen van deze tekst: dat zou ik anders schrijven?  Je bent van harte welkom bij de redactie! Wij zoeken naar 

vrijwilligers die het leuk vinden om berichten te schrijven, op social media actief te zijn om zo mantelzorgers goed te informeren. 


