
 

 
Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal Maart 2021 

 

Maart 2021 

Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal 
C O L U M N  

Het duurt al bijna een jaar… 
 
De verzuchting van bijna iedereen. Hoe 
lang nog? Waarom is juist nu de winter 
extra donker, kletsnat en nu ook nog 
koud en onlangs wit? 
Genoeg optimisme en het vertrouwen, 
dat het toch gauw voorbij zal zijn. Er valt 
echt licht in de tunnel. Binnenkort staan 
we weer buiten en hopelijk allemaal in 
goede gezondheid en met lenteweer. 

Zeker mantelzorgers, en degenen voor 
wie zij er zijn , hebben moeten volhou-
den. In een tijd, waarin om de beurt  
iedereen “held” wordt genoemd geldt 
dat ook zeker voor jullie, die zorgen voor 
een dierbare ander. 

 
Nu er ook gedrang is wie er vóor mag 
gaan bij het vaccineren, kost het soms 
wat moeite om begrip te blijven hebben 
voor ieders streven en gedrag.  
Laten we hopen op een snelle aftocht van 
het virus. Zoals ook afgelopen zomer het 
geval was.  Als dat gebeurt en het vacci-
neren helpt, dan gaat figuurlijk voor ie-
dereen de zon weer schijnen. Hopelijk 
houden we aan dit alles ook wat goeds 
over: solidariteit telt!  

Blijf gezond en houd nog even vol. Vooral 
hulde voor wat jullie gewoon zijn blijven 
betekenen voor iemand die jullie nodig 
heeft. 

Hans 

WELKOM AAN …….NIEUWE VRIJWILLIGERS  

Op onze  oproep voor vrijwilligers bij 
de organisatie werd gehoor gegeven. 

Even voorstellen: 

Kunnie Hilbrands: 'Een leuke dag in-
vulling is belangrijk ' 

Kunnie heeft, nu 
zij met pensioen 
is, tijd om vrij-
willigerswerk 
te doen. 

Zij wil Iets 
betekenen 
voor een an-
der, geniet van 
het leven nu en 
van haar pensioen. Zij 
wil haar tijd zinvol besteden  

Kunnie woont in Groesbeek  en komt 
het team van de zorgpauze verster-
ken.  

Ook pas gestart is Jannie Hut, 49 jaar 
en woonachtig in Groesbeek. Ook 
Jannie gaat meehelpen  in de zorg-
pauze.  

Het contact met mensen lijkt haar 
leuk aan dit werk.  Zij heeft al langer 
een wens om iets in de zorg te gaan 
doen.  Daar is vaak een tekort aan 

mensen en op deze manier kan  ze 
haar bijdrage  leveren. Zij zag de vaca-
ture van mantelzorg Berg en Dal en 
reageerde daarop.  

 

Voor de administratie reageerde  

Jannie  van den Berg. Met haar erva-
ring zijn we er van overtuigd dat zij 

een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan de organisatie van 
mantelzorg Berg en Dal. 

Zij gaat de nieuwsbrieven voor 
ons verzorgen, de aanmeldin-
gen voor activiteiten in goede 

banen leiden en ons bestand up 
to date houden. 

Jannie heeft er zin in om aan de slag 
te gaan en nieuwe collega's te ont-
moeten. 

Behalve Jannie van den Berg heeft 
ook Chantal Nieboer  toegezegd ons 
te komen helpen met de administra-
tie voor het mantelzorgcompliment in 
het najaar 

 

Een heel hartelijk Welkom! 

 

Kunnie Hilbrands 
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HET GEZICHT VAN 
MANTELZORG BERG 

EN DAL 

Wie is wie bij mantelzorg Berg en 

Dal? 

Wij stellen de mensen aan u voor 

en stelden hen de vraag wat hun 

drijfveer is om actief te zijn bij 

Mantelzorg Berg en Dal. 

Deze keer is dat  Miel Fransen en 

Fred Gerritsen. 

Miel 'Maakt graag een praatje' en 

is een van de vrijwilligers van het 

eerste uur. Hij organiseert infor-

matiebijeenkomsten en heeft re-

gelmatig contact met mantelzor-

gers die van hem over diverse 

onderwerpen advies kunnen krij-

gen. 

Fred is  'Altijd op zoek naar het 

nieuwe'. Sinds vorig jaar actief bij 

mantelzorg Berg en 

Dal. Mantel-

zorgers 

kunnen bij 

hem te-

recht voor 

een goed 

gesprek . 

UW PARTNER NAAR 
EEN ZORGINSTEL-

LING 

Wanneer uw partner blijvend 

wordt opgenomen in een zorgin-

stelling, dan komt er veel op u af. 

Uw dagelijkse leven verandert 

van de een op de andere dag.  

Maar ook op administratief en 

financieel gebied gebeurt er van 

alles. 

Administratieve zaken:  

Wilt u de post voor uw partner op 

uw huisadres blijven ontvangen? 

Vraag dan een briefadres aan bij 

uw eigen gemeente. De gemeente 

past het aan in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Onder andere 

SVB, CAK en zorgverzekeraars 

hebben toegang tot de BRP  

Praktische zaken: 

Had uw partner huishoudelijke 

hulp vanuit de Wmo? Dan wordt 

dit stopgezet, tenzij u met de 

Wmo kunt regelen dat de huishou-

delijke hulp op uw naam komt te 

staan. Hulpmiddelen voor uw part-

ner, zoals een rolstoel, moet u 

weer inleveren.  

Financiële zaken: 

Voor het verblijf in de zorginstel-

ling van uw partner betaalt u een 

eigen bijdrage aan het CAK. Het 

eigen huis telt niet mee in de bere-

kening voor de eigen bijdrage. 

Heeft u een huurhuis? Met een 

WLZ-indicatie thuis bestaat al een 

kans op huurtoeslag of hogere 

huurtoeslag.  

Zodra een van de twee partners 

in de zorginstelling woont, ont-

vangt u een brief van de SVB, 

waarin u de keus krijgt om beiden 

in plaats van gehuwden AOW een 

ongehuwden AOW te ontvangen. 

Veel mensen denken dat zij daar-

voor moeten scheiden, maar daar 

heeft het niets mee te maken.  

U krijgt deze mogelijkheid omdat 

u niet langer op hetzelfde adres 

woont.  

Kunnen mijn partner en ik nog wel 

gezamenlijk de bankrekening be-

heren? 

Wanneer de mogelijkheid bestaat 

dat uw partner op den duur dan 

geen bewuste beslissingen meer 

kan nemen over regelzaken/ 

bankzaken (wilsonbekwaam), is 

het raadzaam dat hij of zij via de 

bank iemand een machtiging af-

geeft voor zijn/haar bankreke-

ning. Dit is echter alleen mogelijk 

op het moment waarop uw part-

ner nog wel wilsbekwaam is en 

nog weet wat hij/zij doet. Wan-

neer u samen een en/of rekening 

hebt, hoeft u niets te wijzigen; u 

kunt als achterblijvende partner 

deze rekening blijven beheren. 

Iedere situatie is uniek. Wilt u 

meer informatie of hulp bij het op 

een rijtje zetten van uw situatie, 

dan kunt u zich laten 

ondersteunen door ons.  

Fred Gerritsen 

Miel Franssen 
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ACTIVITEITEN VOORUITBLIK 2021 

“Onze activiteiten: het ging zo anders…” 

In dit eerste kwartaal hebben we vanwege de lockdown geen activiteiten 

kunnen laten doorgaan. Voor het tweede kwartaal hopen we op meer con-

tact.  

Gepland staan weer de mantelzorgtafels en de Koffie Met! 

Kijk op www.mantelzorgbergendal.nl 

 voor actuele berichtgeving. 

Wij zullen u  laten weten  wanneer we weer kunnen starten! 

 

  

   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  

ZORGPAUZE 

Wilt u naar uw eigen activiteit maar u kunt niet zomaar weg van de zorgtaak? 

Mantelzorg Berg en Dal biedt mantelzorgers de mogelijkheid om even pauze te nemen van de zorg. Zij kunnen met 

een vrijwilliger bij u thuis de taken een dagdeel van u overnemen, zodat u 

even een moment voor u zelf kunt plannen.  Zorgpauze is geen medische 

zorgverlening of dagopvang, maar geeft u even de gelegenheid om wat 

leuks te gaan doen. Koos Coenen is een van deze vrijwilligers. Meer informa-

tie kunt u vinden op onze website www.mantelzorgbergendal.nl 

Mantelzorg Berg en Dal 
info@mantelzorgbergendal.nl 

tel: 085 0406066 
www.mantelzorgbergendal.nl 

WANDELEN MET... 

Nu activiteiten op locaties niet mo-

gelijk zijn, en u wel behoefte heeft 

aan gesprek dan kunt u deelnemen 

aan de: 

'Wandeling Met' 

Tijdens de wandeling  kunt u ver-

tellen hoe het met u gaat. Slecht 

weer? Dan maken we een nieuwe 

afspraak, of we spreken af bij 

Mantelzorg Berg en Dal.  

OPROEP 

Wij brengen mantelzorgers bij el-

kaar die vergelijkbare zorg geven 

om ervaringen te kunnen uitwisse-

len. Niet in een grote groep , maar 

kleine groepjes van twee tot vier 

personen. Voor wederzijds begrip 

en kunnen leren van elkaar. Meer 

weten of opgeven? Bel of mail! 

INLOOP + 

Op verschillende plekken in de gemeente Berg en Dal is het wel mogelijk om 

naar de inloop+ te gaan.  Deze ontmoeting is bedoeld voor mensen die die 

net even iets zorg nodig hebben. Er is geen indicatie nodig en als mantelzor-

ger ben je ook welkom. Je moet je momenteel hier wel voor aanmelden! Bij 

deze nieuwsbrief zit een flyer van het Groene Hart in Groesbeek. Maar er 

zijn meer inlooplocaties. 

Meer informatie daarover vindt u op de website van Forte welzijn: 

www.fortewelzijn.nl/home-en-actueel/berg-en-dal/inloop-en-ontmoeting 

Koos Coenen 
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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 Hanne-

ke 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 mantelzorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je 

staat er niet alleen voor!  

Onze Mantelzorgtelefoon is  van maandag t/m vrijdag bereikbaar 

op werkdagen: van 8.30uur -12.30uur  

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 

TRAINING ! 

Nederland telt 3.5 miljoen mantelzor-
gers, 450.000 mantelzorgers ervaren 
de zorg als zeer belastend. Het over-
grote deel van de mantelzorgers biedt 
meer dan tien uur per week zorg over 
een periode van meer dan tien jaar. 
77% heeft regelmatig gevoelens van 
machteloosheid en verdriet 
(onderzoek nationaal Mantelzorgpa-
nel 2011). 
Om te voorkomen dat u, mantelzor-
ger, overbelast raakt en zelf lichame-
lijke en/of psychische klachten ont-
wikkelt, is het van belang goed voor 
uzelf te zorgen. Bij lichamelijke en 
psychische klachten kunt u bijvoor-
beeld denken aan vermoeidheid, dui-
zeligheid, hoofdpijn, pijnlijke spieren, 
piekeren, slecht slapen, concentratie-
problemen en somberheid. 

Voor wie 

Wanneer u merkt dat u klachten heeft 
of steeds minder tijd voor uzelf, is het 
volgen van de korte cursus ‘Stress en 
overbelasting: zorgen voor een ander 
begint bij uzelf’ iets voor u. 

Wat leert u? 

In de cursus leert u vaardigheden om 
anders met situaties om te gaan. Ook 
wordt er onderling ondersteuning en 
advies gegeven. Dit om te voorkomen 
dat de thuissituatie en de relatie on-
derling onder druk komt te staan. Sa-
men met anderen is het van belang 
dat u zich, als mantelzorger in de zorg 
voor de ander, gesteund voelt en er-
kend wordt. 

 
Inhoud 

- Leren ontspannen/het hebben van 
eigen bezigheden 

- Stoppen met/minder piekeren 

- Beter communiceren met uw part-
ner/familielid 

- Waar en hoe kunt u steun en hulp 
vinden 

Deze cursus is gratis voor mantelzor-
gers uit gemeente Berg en Dal   

Wanneer  3 juni 2021  

Starttijd  14.00 uur  

Eindtijd  16.00 uur  

Aanmelden kan via de link in het be-
richt  op onze website. 

GRATIS WEBINAR RESPIJTZORG 

Ben je lid van MantelzorgNL, dan kun je 

gartis webinars volgen. 

Op 24 maart 2021 kun je als lid deelne-

men aan het webinar ‘Ik zoek vervangen-

de zorg’. Dit heet ook respijtzorg. Je krijgt 

informatie over het belang van een 

(mantel)zorgpauze, verschillende vormen 

van vervangende zorg en de juiste lo-

ketten. 

Webinar: Klein geluk voor de mantelzor-

ger | 30 maart 2021 

In de workshop Klein Geluk van Maria 

Grijpma en Inge Jager leer je optimistisch 

en krachtig te handelen, hulp te vragen als 

dat nodig is en te zorgen voor je eigen rust 

en ontspanning. Ook dit webinar is gratis 

voor leden.  

Wil je meer weten over de mantelzorg-

pauze in Berg en Dal, bel voor meer infor-

matie met ons steunpunt 

Meer informatie op www.mantelzorg.nl 

 


