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Durf je af te haken. 

Je verwijderen van de dagelijkse zorg 
en inspanning is een manier om een 
taak te kunnen blijven doen. In de 
praktijk blijkt, dat als je je even terug-
trekt en stil bent, er ontspanning ont-
staat. Met jezelf bezig zijn, heet dat. 
Laatst vertelde iemand mij, dat het 
een beetje angst opriep. Moeilijk uit te 
leggen waar die vrees vandaan komt. 
Zijn we niet meer gewend aan stilte? 
We voelen iets van we moeten bezig 
zijn met…. Als je de natuur opzoekt of 
een museum binnenloopt, is er een 
omgeving, die je helpt om rust te vin-
den. Sommigen doen dat, maar dat 
kan niet altijd. Samen met een huisge-
noot afspreken om een kwartiertje of 
half uur gewoon te zwijgen, niet met 
elkaar bezig te zijn, geeft ook ruimte. 
Gedachten laten gaan, niets hoeven, 
kan bevrijdend werken. Ontspannen 
van je lichaam helpt daarbij, dus zoek 
een gemakkelijke houding. Geef aan-
dacht aan je eigen gevoel en beleving. 
Als je het enkele keren gedaan hebt, 
wordt het gemakkelijker. De tijd ne-
men en momenten voor jezelf kiezen 
is geen luxe maar een middel om tot 
jezelf te komen. Vooral even bewust 
zijn van je gevoel en keuzes kan ener-
gie opleveren. Durf daarom stilte te 
zoeken om zin te hebben. 

Frans 

VOOR WIE IS WAT…….? 

Iemand vroeg of men uit bijvoorbeeld Berg 

en Dal naar een activiteit in Millingen aan 

de Rijn kan of andersom. Die vraag kunnen 

we ons voorstellen,  omdat we enerzijds 

per kern of wijk activiteiten willen bevorde-

ren en tegelijk ook “gemeente-breed”  een 

en ander opzetten. Sommige mensen kijken 

ook wat er in andere kernen wordt gedaan.  

Vergelijken is begrijpelijk, maar niet erg 

zinvol. Immers: je kunt overal heen als je 

dat wilt.  

Op de ene plek is men heel kort zeer actief 

bezig, elders al meer dan 11 jaar.  Wat in 

jaren met geduld is opgebouwd, haal je 

niet even in. Daarnaast mikken we er op, 

dat elke kern zijn eigen karakter heeft en in 

eigen behoeften voorziet. Die lokale inkleu-

ring vinden we waardevol, maar zal ook 

andere kernen inspireren tot nieuwe din-

gen. Het is niet de bedoeling, dat overal 

hetzelfde georganiseerd wordt, wel dat alle 

activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, 

echt gemeente-breed.  

Het aantal bezoekers was per activiteit 

groot toen heel veel in Groesbeek plaats 

vond. Bewust is gewerkt naar spreiding in 

tijd en plaats vanwege de bereikbaarheid 

en toegankelijkheid. Omdat dit lukt, zie je 

minder grote aantallen per activiteit, echter 

in het geheel nemen de  bezoekers van 

activiteiten toe, evenals het aantal mantel-

zorgers die we bereiken. De beleving kan 

soms anders zijn, maar kijkend naar de 

groei en inzet is er alle reden tot optimis-

me. Kleinere aantallen hebben het voor-

deel dat er meer aandacht voor het indivi-

du is. 

Ook zijn er grootschalige bijeenkomsten 

(zoals toneel bijvoorbeeld). Dat is voor de 

meeste mensen wel duidelijk. Echter ook 

de kleinschalige bijeenkomsten, zoals de 

mantelzorgtafel, zijn in principe voor ieder-

een toegankelijk, al heeft de lokale herken-

ning een grote waarde. 

De mensen in Beek-Ubbergen, Ooij en Berg 

en Dal zijn het kortst bezig. Hun inzet is 

groot en ze hebben al veel bereikt. We zijn 

ervan overtuigd, dat ook die kernen uit-

groeien tot  een vergelijkbare dynamiek. 

Bedenk daarbij dat het aantal inwoners ook 

nogal verschilt per kern. Als we de jonge 

mantelzorgers erbij betrekken, waar volop 

aan gewerkt wordt, is er alle reden om met 

volle moed verder te gaan.  Deze visie, 

groei en beleving willen we overbrengen.  
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MANTELZORGEN HEEFT 

TALLOZE GEZICHTEN 

 

Mantelzorger word je vaak plotseling. 

Door een ongelukkige en bijna nooit voor-

ziene, maar altijd verdrietige gebeurtenis 

die iemand in je omgeving zó maar treft. 

Zoals het dan vaak gaat: eerst een tijdje 

ziekenhuisbezoek en aan het eind daar-

van stelt de behandelend arts een familie-

gesprek voor. Waar maar weinigen ko-

men opdraven…. 

En dan komt de praktische invulling van 

hoe het nu verder moet of nog wel kan. 

Meestal komt in het begin alles wel op 

gang en dat is zeker zo als er een gemeen-

schappelijke inspanning is van de naasten 

en ook van anderen in de directe omge-

ving. Dan worden zorg en zorgen gedeeld. 

Dat samen de schouders eronder zetten 

houdt niet altijd lang stand, helaas. 

Als de routine van de zorg en de verzor-

ging er voor jou eenmaal is, dan komen er 

ook heel andere en niet meteen voorzie-

ne zaken op jou, de eerste mantelzorger 

en vertrouwenspersoon af. 

De administratie moet nu toch echt wor-

den bijgewerkt, de betalingen lopen im-

mers al wat achter. Degenen die aanma-

ningen sturen willen vaak niet eens weten 

wat er aan de hand is: “regels zijn regels 

en ik doe gewoon wat mijn leidinggeven-

de van mij vraagt. Sorry hoor!! En een 

fijne dag verder”. 

En het gaat ook om andere zaken dan op 

tijd betalen alléén. Er moet bijvoorbeeld 

een indicatie voor andere of voor méér 

zorg worden aangevraagd. Best wel inge-

wikkeld en het duurt altijd te lang voordat 

het rond is. En wie gaat nou waar over? 

En bij wie moet ik zijn voor een vervoers-

voorziening, de verstrekking van hulpmid-

delen, of misschien aanpassingen aan de 

woning? Of moet er maar liever gezocht 

worden naar een geschiktere woning en 

wanneer kom je daar voor in aanmer-

king? Hoe doe je dit dan allemaal? En wie 

helpt je daarbij? 

 

Natuurlijk gaat het niet altijd stroef; ge-

woon, omdat meerdere naasten goed 

samen werken en elkaar steunen. En om-

dat de instanties het bijna altijd zo 

goed en snel mogelijk willen regelen. 

Maar regels zijn wel regels…. 

 

Helaas komt het ook veel voor, dat 

iemand niet alleen de eerste maar 

uiteindelijk ook nog eens de enige man-

telzorger wordt. De verantwoordelijkheid 

is dan groot, net als de werkdruk. Daar 

kun je behoorlijk eenzaam van worden. 

Als eerste en soms helaas enige mantel-

zorger heb je er vaak een compleet huis-

houden bij gekregen. Waarvoor jij soms in 

je eentje alle beslissingen moet nemen. Is 

het dan zo gek, dat mantelzorgers men-

taal zelf wel eens bezwijken en daarmee 

zelf zorg nodig gaan hebben? 

 

Dit verhaal is natuurlijk niet bedoeld om 

mantelzorgers pessimistisch, boos of 

somber te maken. Als Mantelzorg Berg en 

Dal kunnen we wat voor je betekenen als 

jij je hierin herkent. Neem dan contact 

met ons op. We bieden je een luisterend 

oor en liefst méér dan dat.  

Contact: info@mantelzorgbergendal.nl 

          tel: 085 0406066 

Een mantelzorger is als een kerstboom                  

Hij piekt regelmatig 

Geeft verlichting en schittert in zijn werk 

Wij wensen u inspirerende feestdagen 



 

 
Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal december 2018 

WARME MAALTIJD 

 

Donderdag 17 januari 

Donderdag 21 februari 

Van 12:00 tot 13:00 

‘T Trefpunt, De Meent 2 Groes-

beek 

Maandag 7 januari 

Maandag 4 februari 

Van 11:45 tot 13:15 

Gasthuis St. Jan de Deo Millingen 

 

Samen een warm hapje eten.  Het 

is gemakkelijk praten met mensen 

die in een zelfde situatie zitten. 

Aanmelden tot 2 dagen van te vo-

ren (in Millingen tot uiterlijk een 

week van tevoren):        

info@mantelzorgbergendal.nl of 

bel: 085 - 040 60 66 (Forte Welzijn; 

werkdagen tot 13.00u) 

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 gespreks-
groep 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 

 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 !  

HEEFT U EEN VRAAG?  

Heeft u vragen over mantelzorg? 

Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft 

u wensen of ideeën voor Mantel-

zorg Berg en Dal, zoals een on-

derwerp waar u graag meer over 

wilt weten? Dan kunt u  ‘s och-

tends op werkdagen contact op-

nemen met onze Mantelzorgte-

lefoon :085 040 60 66.  

Een mail sturen kan ook: 

info@mantelzorgbergendal.nl 

Of kijk op onze website: 

www.mantelzorgbergendal.nl 

 

ALZHEIMERCAFE-
OPENT DEUREN! 

GROESBEEK.  Alzheimer cafe 

gemeente Berg en Dal start op 

maandag 7 januari 2019. Het cen-

trale thema van deze avond ; “ Is 

het vergeetachtigheid of demen-

tie? “Specialist in de ouderenge-

neeskunde prof. Dr. Raymond 

Koopmans is gastspreker op deze 

avond.  

U bent  van harte uitgenodigd in 

gasterij ‘t Groeske aan de Stati-

onsweg 9 in Groesbeek.  Vanaf 

19.00  uur zijn de deuren geopend. 

Toegang is gratis en aanmelden 

niet nodig. Heel graag tot ziens! 

 

KOFFIE MET IN HET 
NIEUWE JAAR….. 

Mantelzorg Berg en dal organi-

seert koffiebijeenkomsten voor 

mantelzorgers met altijd een in-

formatief thema. 

Donderdag 10 januari 

van 14:00 tot 15:00 

De Mallemolen in Groesbeek 

SLIMME TECHNIEK IN EN OM 

HUIS. 

Veiligheid en zelfstandig wonen 

kent vele aspecten waar we niet 

dagelijks bij stilstaan. Wat kun je 

doen op het moment dat aanpas-

singen gewenst of noodzakelijk 

zijn? U heeft allemaal weleens 

van de term domotica gehoord. 

Maar wat is dat precies? Vanmid-

dag gaan we hierop in met Joseph 

Vink. 

 

Donderdag 20 februari 

Van 14.00 tot 15.00 

De Sprong in Ooij 

 

VALPREVENTIE 

 

Jasper Huberts komt spreken over 

valpreventie en het belang van 

bewegen hierbij. Jasper is geria-

triefysiotherapeut  en komt hand-

vatten geven over hoe je je eigen 

valrisico kunt verkleinen. Er is vol-

doende ruimte voor vragen deze 

middag!  

 

U bent van harte uitgenodigd op 

deze informatieve middagen met 

verse koffie! 
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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. 

SUCCESVOLLE MANTELZORGAVOND! 

De ongeveer 70 bezoekers van de jaar-
lijkse mantelzorgavond werden welkom 
geheten door twee leden van de toneel-
vereniging PANG uit Millingen. Dat gaf 
een humorvolle start aan de avond. 
Daarna sprak Irma van de Scheur na-
mens de gemeente haar bewondering 
uit voor de mantelzorgers. De muzikale 
bijdrage van het HARTKOOR uit Keker-
dom was hartverwarmend. Er werd 
meegezongen en genoten van een hapje 
en een drankje.  Na de pauze trad Rob 
van Elst op: een Groesbeekse 
“tonnekesprater” die nu in gewoon Ne-
derlands (hij noemde het ondertitels) 
zijn kwinkslagen en verhalen met succes 
vertelde.  De avond werd afgesloten met 
een tweede optreden van het genoem-
de koor uit Kekerdom.  
Een geslaagde avond in “Kerstendal” 

Berg en Dal met dank aan de inzet van 

vrijwilligers!   

 

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 regel-

matig een soepje eten en ik maak      on-

dertussen een ommetje in de prachtige 

omgeving. Soms gaat mijn vriendin ook 

mee…” 

BUURTSOEPIE 

Wil je er eens uit en andere  mensen ont-
moeten onder het genot van een lekker 
soepje? 
Kom dan gezellig genieten van een goed 
gevulde soep en ontmoet andere wijkbe-
woners en dorpsgenoten. Buurtgenoten  
maken soep voor mede-buurtgenoten die 
graag even de deur uit willen en andere 
mensen ontmoeten.  Er wordt een bijdra-
ge van € 3,- gevraagd.   
 
Het Buurtsoepie is voor iedereen vrij toe-
gankelijk en je hoeft je niet van te vo-
ren aan te melden. Je bent ook welkom 
bij een Buurtsoepie in een ander deel van 
de gemeente dan waar je woont. 
 
   
 

 

 

De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts, Frans 

Jongeneel en Judith Wielakker. Onze nieuwsbrief 

verschijnt 5x per jaar.  

Alle Buurtsoepies beginnen om 12.00 
uur.    

De Buurtsoepies vinden plaats op de vol-
gende locaties: 

 Op de Paap, De Paap 1, Groesbeek: 
iedere tweede en laatste donder-
dag 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, Ker-
stendalseweg 17, Berg en Dal: ie-
dere eerste maandag van de 
maand. 

 Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6, 
Beek: iedere maandag, woensdag 
en vrijdag. 

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 


