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De Ontdekdezorg week biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken met werken in zorg en
welzijn. Van 22 tot en met 27 maart 2021 is
jouw kans om je te oriënteren op werken in alle
richtingen van zorg en welzijn.
Zorg en welzijn is nog nooit zoveel in het
nieuws geweest als het afgelopen jaar. We weten
niet hoelang de coronacrisis nog duurt. We
weten wel dat ook wanneer alles weer normaal
wordt, de vraag naar voldoende personeel
groot blijft.
Heb jij altijd al in zorg en welzijn willen werken? Of ben door de situatie gedwongen na te
denken over een carrièreswitch? Er zijn volop
kansen in onder andere de gehandicaptenzorg,
ouderenzorg
en
welzijnswerk.
De
Ontdekdezorg week biedt jou de mogelijkheid
om kennis te maken met werken in zorg en welzijn.
Natuurlijk is Zorg, Welzijn en Gezondheid niet
alleen ziekenhuiszorg, of verpleeghuiszorg. In
deze special komen ook veel andere aspecten
aan bod, zoals medische en paramedische zorg,
de inmiddels bekende ‘contactberoepen’, welzijnsorganisaties etc. In dit hartkatern krijgen
bedrijven die op welke manier dan ook met
zorg, welzijn en gezondheid te maken hebben,
de kans zich voor te stellen aan onze lezers.

Advies op maat

Senior in maatwerk

Begeleiding

Financieel Fit

Gezelschap

Huishoudelijke
zorgondersteuning

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg
Heeft u hulpvragen én wilt u graag in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen ? Wij kunnen u direct ontzorgen. En dat is prettig!

Bezoekadres
We ontvangen u graag op de
Sint Willibrordstraat 12
6566 DD Millingen aan de Rijn

Uw wensen en hulpvragen staan centraal
Senioren (65-plussers) uit de gemeente Berg en Dal en Nijmegen-Oost kunnen bij
ons terecht voor verschillende soorten zorgondersteuning. Voor advies op maat,
begeleiding, ﬁnancieel ﬁt, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning.

We zijn bereikbaar via
0481 74 50 91 | info@bureausim.nl

Wat kunt u van ons verwachten ?
Bezoek ook onze website

Samen met u bespreken wij wat u precies nodig heeft en welke rol wij hierin vanuit
onze deskundigheid kunnen vervullen. Uw wensen en hulpvragen staan hierin centraal.
Welke zorgvraag u ook heeft, wij leveren altijd maatwerk en behartigen uw belangen.

www.bureausim.nl

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

‘Toen de eenzaamheid over
Vrijblijvende kennismaking

mij heen viel, voelde de zorg en

Wilt u dat wij u ontzorgen? Kom met ons kennismaken.
U bent welkom op ons kantoor of we komen bij u thuis.

persoonlijke aandacht van SIM als

‘zó sim kan het zijn’

een warme deken.’

(Advertorial)

Mantelzorg: zorg voor een ander
Lokale alliantie
Berg en Dal
Op 31 januari 2019 ondertekenden 10 organisaties het samenwerkingsverband ‘Financieel veilig ouder worden in de gemeente Berg en Dal’.
Met deze samenwerking willen de organisaties
financieel misbruik van ouderen voorkomen en
aanpakken.
Veilig gemeente
De gemeente Berg en Dal wil voor iedereen een
veilige gemeente zijn. Daarom hebben de organisaties het samenwerkingsverband opgezet.
Iedereen, jong en oud, die zich zorgen maakt of
meer informatie wil kan bij de organisaties
terecht. De organisaties delen kennis en ervaringen en ze helpen elkaar om kwetsbare ouderen te beschermen. Ook weten ze elkaar te vinden als er een vermoeden is van financieel misbruik van ouderen.
Door samen te werken ontstaat meer bewustwording over financieel misbruik en wat je
samen kunt doen om het te voorkomen.
Op 1 maart had de Lokale Alliantie Berg & Dal
een digitale bijeenkomst voor professionals
over het thema financieel misbruik.
Peter Degger locatiemanager van Villa Hamer
was gespreksleider van deze bijeenkomst waar
ruim 50 zorgmedewerkers aan deelnamen.
Aan de hand van een casuïstiek werd een praktijkvoorbeeld besproken en geanalyseerd.
De Lokale Alliantie Berg & Dal wil mensen
bekendheid geven met het onderwerp
“Financieel veilig ouder”, dit gaan we nu doen
met digitale bijeenkomsten en hopelijk straks
ook weer fysiek.
Op welke signalen moet je letten, het kennen
van de meldcode, welke stappen kan en moet je
zetten, op welke wijze kan ik iemand het beste
helpen, wie zijn mijn samenwerkingspartners
etc.
Ook de ondersteunende rol van de Bank, de
Notaris, de politie, Veilig Thuis en de
Bewindvoerder werden uitgebreid besproken en
gaven de deelnemers handvatten over de wijze
hoe om te gaan met Financieel misbruik.
De samenwerkingspartners van de 'Lokale
Alliantie Veilig ouder worden Berg en Dal' willen voor iedereen een veilige omgeving. Met
deze samenwerking willen de organisaties mishandeling en financieel misbruik van senioren
(65-plussers) voorkomen en aanpakken. Door
samen op te trekken ontstaat er meer bewustwording en meer inzicht in wat we kunnen doen
om dit te voorkomen.
Voor meer informatie kijk vooral op de site van
onze Gemeente Berg en Dal.

Inwoners uit gemeente Berg en Dal die voor een ander zorgen, kunnen bij Mantelzorg Berg en Dal terecht. Mantelzorg Berg en Dal
bestaat uit een club enthousiaste vrijwilligers die mantelzorgers helpen. Ze worden hierin ondersteund door Forte Welzijn.
Ben ik mantelzorger?
Zorg je voor meer dan acht uur per week en meer dan drie maanden
voor je partner, familielid, een goede vriend of je buur? Dan ben je
mantelzorger. Een mantelzorger geeft langere tijd onbetaalde
zorg/hulp aan een ander.
Vragen
Zit je met vragen als, waar kan ik hulp vragen, hoe kom ik in aanmerking voor een mantelzorgcompliment? Of heb je behoefte om
even te praten met iemand? Wil je even tijd voor jezelf en wil je dat
iemand anders tijdelijk jouw taken overneemt, wie kan dat voor mij
doen?
Bel naar de Mantelzorgtelefoon van Forte Welzijn 085 040 60 66 of
mail naar info@mantelzorgbergendal.nl.
Activiteiten en bijeenkomsten
Ben je als mantelzorger bekend bij Mantelzorg Berg en Dal? Dan
krijg je regelmatig een uitnodiging om aan een activiteit mee te doen
of om naar een informatiebijeenkomst te komen.
www.mantelzorgbergendal.nl

Vlnr. bovenste rij: Fred Gerritsen, Hans Eijsbouts, Ineke Janssen, Thea de Wijse
Onderste rij: Joke Reinerman, Koos Coenen, Kunnie Hilbrands, Miel Fransen

Villa Hamer
Berg en Dal
Ruim en comfortabel
wonen en leven met
zorg & service op niveau!

www.zorggroepdelaren.nl
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“Wat zegt u?” en mondmaskers
Misschien merkt u al enige tijd dat u wat minder hoort, de TV staat harder, telefoongesprekken
zijn moeilijker te volgen en in gezelschap bent u aanwezig maar verstaat u het grootste deel van
de gesprekken niet. Daar komt nog eens bij dat we het afgelopen jaar op minimaal 1,5 meter
afstand met elkaar leven en een mondmasker zorgt voor een ‘dip’ in de midden en hoge frequenties. Precies waar veel zachte spraakniveau ’s liggen..
Wellicht overweegt u daarom al enige tijd uw gehoor eens te laten testen door een gespecialiseerd audicien. Het is dan prettig te weten dat u, ondanks de lockdown gewoon bij Coppes
Hoorzorg in Groesbeek kunt. Wij werken volgens de hygiëne maatregelen opgelegd door het
RIVM; alles is zo ingesteld dat u uzelf veilig voelt tijdens een hoortest. Een eerste afspraak, is
geheel vrijblijvend. De audicien brengt hierin uw gehoorverlies in kaart d.m.v. een hoortest en
geeft u op basis van de resultaten een passend advies, u weet dus direct waar u aan toe bent.
Daarnaast is het goed te weten dat Coppes Hoorzorg een contract heeft met alle zorgverzekeraars, u komt dus altijd in aanmerking voor een vergoeding!
Wist u dat:
• Coppes Hoorzorg
vanaf 1 april haar servicelocatie
in
Millingen aan de Rijn
hervat bij Mol Optiek
aan de Heerbaan
132b?
• Wij ook hoortesten
en proeven met hoortoestellen aan huis
verzorgen?

Prettig thuis blijven wonen
met hulp van een ‘Saar’ of ‘Bram’
Wilt u graag in uw eigen vertrouwde omgeving
blijven wonen, maar kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Dan biedt Saar aan Huis
uitkomst. Deze snelgroeiende landelijke organisatie biedt aanvullende mantelzorg. Met onze
hulp kunt u prettig en verantwoord thuis blijven
wonen en houdt u zelf de regie over uw leven.
Vestigingsmanager in deze regio, Anita Rossen,
werft de (aanvullende) mantelzorgers, de ‘Saars’
en ‘Brammen’ en zoekt een match tussen hen en
de cliënt. De ‘Saars’ en ‘Brammen’ zijn betrouwbaar, hebben ruime levenservaring én
(mantel)zorgervaring. Ze bieden gezelschap,
maken een wandeling of een uitstapje. Daarnaast
ondersteunen ze bij het doen van boodschappen
en bij het koken. Ook doen ze licht huishoudelijk
werk en begeleiden ze mensen naar afspraken. Op
vaste momenten komt een vaste hulp over de
vloer. De inzet van Saar aan Huis is mogelijk
vanaf 2 uur in de week tot 24 uur per dag.
De heer Rijsdijk vertelt over zijn ervaring: “Vanaf

het eerste moment had ik een klik met ‘Saar’
Ineke. Zij doet de boodschappen, helpt me op de
computer en begeleidt me naar afspraken. Zelfs
toen ik een keer op zondag vanuit het ziekenhuis
naar huis mocht stond ze me op te wachten.
We praten over de actualiteiten en houden allebei
van iets lekkers bij de koffie. Zonder Ineke zou ik
hier niet zelfstandig kunnen blijven wonen”.
Ineke: “Ik vind het heel fijn om een-op-een aandacht te kunnen geven, zo kun je echt van toegevoegde waarde zijn. Ik doe dit werk met veel plezier.”
Saar aan Huis ondersteunt niet alleen thuiswonende ouderen, maar ook mensen die in een zorginstelling wonen. Bovendien wordt Saar aan Huis
ingezet bij chronisch zieke mensen, tijdens een
revalidatietraject of in gezinnen.
Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op
www.saaraanhuis.nl of neem contact op met
Anita Rossen via telefoonnummer (024) 200 13
77 of door het sturen van een mail naar
anita.rossen@saaraanhuis.nl.

Laat u eens vrijblijvend informeren en
maak kennis met de
specialistische zorg
voor uw oren van
Coppes
Hoorzorg.
Neem contact met ons
op via: 024-8445599
voor een afspraak in
een onze filialen of
kijk voor meer informatie op: www.coppeshoorzorg.nl.
Annelies de Bruin
fotografie

De heer Rijsdijk, woonachtig in wooncomplex Groot Berg en Dal en ‘Saar’ Ineke.

Saar aan Huis biedt
gezelschap en
ondersteuning bij:
• Boodschappen & koken
• Begeleiding & doktersbezoek
• Licht huishoudelijk werk
• Persoonlijke zorg
• Nachtdiensten
Er is directe inzet mogelijk door onze “Saars” en “Brammen”
die veel ervaring hebben met mantelzorg en hulp bij dementie.

Op zoek naar een deskundige audicien
welke de tijd voor u neemt?
OPENINGSTIJDEN:
DI T/M VR: 9.00 - 17.30
ZATERDAG: 9.00 - 16.30

ADRES:
BELLEVUE 2, GROESBEEK

Veel zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor
aanvullende mantelzorg in het aanvullend pakket.
Voor meer informatie:
www.saaraanhuis.nl of neem contact
op met vestigingsmanager in de regio
Nijmegen: Anita Rossen, 024-2001377
of via email anita.rossen@saaraanhuis.nl.

Gratis parkeren voor de deur

www.coppeshoorzorg.nl • 024 - 844 55 99

Voor wie langer prettig
thuis wil blijven wonen!

9 maart 2021

PAGINA 15

De Rozet

Zorg, Welzijn en Gezondheid
Een Special van De Rozet

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg, Bureau SIM helpt u echt verder!
Bureau SIM is er voor alle zelfstandig
wonende senioren in de gemeente Berg
en Dal én Nijmegen Oost. We zetten
ons 100% voor u in zodat u zo lang
mogelijk in uw vertrouwde omgeving
kunt blijven wonen. Met onze liefdevolle deskundige zorg maken we veel
mogelijk.
Dat doen we door u respectvol te
behandelen. De tijd voor u te nemen, u
een luisterend oor te bieden en ons
betrokken bij u te voelen. Daarom vinden wij persoonlijk contact met u
belangrijk. Samen met u bekijken we
wat u nodig heeft. Op mentaal of lichamelijk gebied of wat betreft uw woonen leefsituatie. Uw wensen en hulpvragen staan altijd centraal bij SIM.
U kunt bij ons terecht voor verschillen-

de soorten zorg. Voor advies op maat,
begeleiding, financieel fit, gezelschap
en huishoudelijke zorgondersteuning.
Wij regelen het voor u én op maat! Én
als het nodig is schakelen we onze
samenwerkingspartners
in.
Professionals werkzaam in de gemeente Berg en Dal én daarbuiten, die zich
net als wij betrokken bij u voelen en
zich voor u in willen zetten. Bij SIM
vindt u één aanspreekpunt voor al uw
hulpvragen.
Kwaliteit van leven - Leefplezier Gezondheid - Vitaliteit Veilig ouder worden
zijn de rode draden bij onze hulp.
Particulier of persoonsgebonden
budget!

U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg
(Wlz) met een persoonsgebonden budget (pgb).
Vrijblijvende kennismaking?
We ontvangen u graag op ons kantoor
aan de Sint Willibrordstraat 12 - 6566
DD Millingen aan de Rijn of komen
naar u toe! We zijn bereikbaar via 04 81
74 50 91 en info@bureausim.nl
Meer informatie?
Via www.bureausim.nl. Lees ook onze
cliëntverhalen!
‘ZÓ SIM(PEL) KAN HET ZIJN’

De WMO-Adviesgroep Berg en Dal,
voor jong en oud een helpende hand
De leden van de onze groep zijn vrijwilligers van en voor
inwoners van de gemeente Berg en Dal die een beroep
doen op de Wmo, jong en oud. Wij doen dit onafhankelijk
en onze inbreng is kosteloos.
Wat we doen?
• Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente en denken mee met allerlei regelgeving rondom
de Wmo.
• Wij voeren actief beleid om Wmo-voorzieningen zo
passend mogelijk te maken en eventuele problemen op te
lossen.
• Wij inventariseren bij inwoners problemen rondom de
Wmo
• Wij voeren diverse vormen van overleg.

⇒Toerisme en Zorg. Voor de toegankelijkheid en bezoekbaarheid van hotels, campings en B&B’s, toeristische bezienswaardigheden en fietsrouten voor mensen met een lichte zorgvraag/ouderen.
⇒Verkeer en veiligheid. Voor allerlei zaken die de veiligheid
in het verkeer aangaan.
We zijn te bereiken:
www.wmoadviesgroepbergendal.nl
info@wmoadviesgroepbergendal.nl
Willy Fleuren, 06 – 1341 5975

Dit doen we middels verschillende werkgroepen:
⇒Cliëntencontactgroep. Voor vragen rond allerhande
Wmo-zaken binnen uw huishouden, waaronder assistentie
bij het “keukentafelgesprek”.
⇒Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Voor individuele problemen van gebruikers en het
hele proces van aanbesteding / aanschaf / onderhoud van
hulpmiddelen.
⇒Regiotaxivervoer. Voor overleg in de regio Nijmegen /
Arnhem over zo passend en betaalbaar mogelijk regiovervoer.
⇒Toegankelijkheid, die zich bezighoudt met de bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van alle openbare gebouwen, scholen, gemeenschapsgebouwen,
(sport)accommodaties etc., en voorzieningen hierin.
⇒Wonen (o.a. woningcorporaties). Als bovenstaand, voor
nieuwbouwlocaties en renovaties van gebouwen.

Voor een onafhankelijk
en gratis advies
bij het keukentafelgesprek,
bij bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van gebouwen,
verkeer & veiligheid en regionaal vervoer.

Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
heeft van alles!
Dé kringloop voor gebruikte zorghulpmiddelen

Stichting 2e handszorghulpmiddelen

U kunt bij ons terecht voor rollators - douchestoeltjes - toiletsteunen - scootmobielen – rolstoelen – tilliften – wandsteunen – sta-op-stoelen – etc.. En voor allerlei kinder-hulpmiddelen.
Onze stichting verkoopt de haar aangeboden hulpmiddelen voor het goede doel: “fun” voor gehandicapte kinderen.
Denk daarbij aan het paardrijden voor gehandicapte kinderen, de Speelweek voor kinderen met een beperking, de
jaarlijkse motor-toertocht met gehandicapte kinderen (de JumboRun), een racerunner (hardloophulpmiddel voor
jongeren met een lichamelijke beperking), speciaal spelmateriaal voor een ZMLK-school etc.
We kunnen momenteel -door corona- geen "Open Huis" houden; voorheen was dit iedere eerste zaterdag van de
maand. Maar zo gaat het prima! We plannen
minimaal een half uur ruimte tussen 2
opeenvolgende afspraken, om klanten goed
gescheiden te houden. Wij werken aldus
CORONA-PROOF!
Heeft u zorghulpmiddelen nodig, kijk wat
we in voorraad hebben op onze website:
www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl. Ons
aanbod wisselt!
En maak een afspraak op 06 – 4289 8537 of
stuur een mail op info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.

Aangeboden en gevraagd:
gebruikte zorghulpmiddelen!
(rollator, douchestoel, toiletsteun, rolstoel etc.)
Opbrengst



goed doel: “fun”
gehandicapte kinderen

Als u zorghulpmiddelen over hebt geldt hetzelfde, maar u kunt ze ook veilig op onze
oprit achterlaten (liefst achter het hek). Heel
veel dank!

Bel: 06 – 4289 8537
www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl

Kom gerust -op afspraak- een keer bij ons
langs op Reestraat 5, 6562LJ Groesbeek (De
Horst) en kijk of er iets voor u bij zit.

Reestraat 5, Groesbeek (De Horst)
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Wat is een steunzool?
Vervanging van voetbed
Wat is een steunzool nou eigenlijk? Ze worden
vaak gebruikt, maar voor iedereen is deze
anders en draagt deze met een ander doel.
Wanneer gebruik je deze en waar zijn ze van
gemaakt?
Een steunzool is een zool die de voetbedden
van de schoenen vervangt. Deze worden ook
wel een inlay of podotherapeutische zool
genoemd. Een steunzool kan voor verschillende
klachten aan voet, enkel, knie, heup of rug als
therapie worden ingezet.

Podologie
Correctiezolen voor de
behandeling van:

- voetklachten
- gewrichtsklachten
- houdingklachten
(rug- en nekklachten)

- kinder- en sportpodologie
Nielingen 91
6566 KJ Millingen a.d. Rijn
026-3273546
06-53587771
www.renedewijsepodologie.nl

Hoe worden steunzolen gemaakt?
Vroeger werden de zolen met de hand gemaakt
en werd er veel gebruik gemaakt van kurk.
Deze technieken worden nog steeds toegepast
maar vaker wordt er gebruik gemaakt van een
freesmachine die de zolen uit kunststof (EVA)
frezen. Het voordeel van kunststof is dat deze
in heel veel verschillende hardheden gemaakt
worden en zeer duurzaam is.

teit. Deze zolen hebben vaak een hogere rand
rondom de hiel en is gemaakt van medium tot
hard materiaal.
• Beschermend, bij een kwetsbare voet.
Bijvoorbeeld als het natuurlijke beschermingsmatrasje onder de voorvoet er niet meer is.
Deze zolen worden gemaakt van een zacht en
dempend materiaal. Hierdoor wordt de voet
beschermd tegen de druk van de grond.
• Druk ontlastend, bij pijnlijke punten onder
de voet die tijdelijk ontlast moeten worden. Een
mooi voorbeeld is een likdoorn. De zolen worden dan vaak van medium tot hard materiaal
gemaakt.
Een combinatie van bovenstaande zolen komt
heel vaak voor. Zolen die voor het sporten worden gebruikt zijn vaak van een wat verender

materiaal gemaakt.
Maatwerk
Als je klachten hebt aan voet, enkel, knie heup
of rug is het verstandig om de steunzool op
maat te laten maken. De (register) podoloog
meet met geavanceerde technieken de druk
onder de voet bij lopen en de vorm van de voet.
Hiermee wordt bepaald hoe hoog de zool moet
worden, welke elementen gebruikt moeten worden en welk materiaal het meest geschikt is.
Deze zool is dan volledig maatwerk.
Worden mijn zolen vergoed?
De zolen die de (register) podoloog voor u
maakt worden vergoed als u hiervoor aanvullend bent verzekerd. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar de zolen vergoed? Kijk dan op mijn
website onder het kopje vergoedingen
Praktijk
Voor het maken van afspraken of bij vragen
kunt u contact met mij opnemen:
René de Wijse Podologie
Tel. 06-53587771
E-mail: renedewijse@planet.nl
Website: www.renedewijsepodologie.nl

Functie van een steunzool
De functie en het materiaal van de steunzool
hangt af van de klacht en het doel. We kunnen
de zolen onderverdelen in 4 groepen:
• Corrigerend, als de stand van de voet gecorrigeerd moet worden om de klachten te verminderen. Meestal is het materiaal van deze zolen
hard.
• Stabiliserend, als er sprake is van instabili-

Mijn praktijkadres in Millingen aan de Rijn is
Nielingen 91.

Levenstestament: goed voorbereid op onverwachte situaties
Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door ziekte of door andere
onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de
bevoegdheid geven uw zaken te regelen. U kunt
dit vastleggen in een levenstestament.
In een levenstestament kunt u wensen en regelingen met betrekking tot uw persoonlijke en
zakelijke belangen juridisch door ons laten
vastleggen. U kunt aangeven wanneer de regelingen in werking treden. Het is belangrijk dat

u goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen
uit te voeren. Dit kan een familielid zijn, maar

ook een professionele partij, zoals een mentor
of bewindvoerder. U kunt ook meerdere personen aanwijzen. Een levenstestament bevat úw
wensen. In overleg kunt u uw wensen in uw
levenstestament vastleggen. Wij luisteren naar
uw wensen, ondersteunen u bij het maken van
keuzes en zorgen ervoor dat uw levenszaken
juridisch juist worden geregeld.
www.mostartentimmermans.nl.
Telefoon: 088-0247800.
e-mail: info@mostartentimmermans.nl

MANTELZORGEN ZONDER
JURIDISCHE ZORGEN?
Bent u mantelzorger voor een dierbare? Als u niet
alleen de zorg voor iemand heeft, maar ook de
financiële zaken en administratie regelt, vragen
instanties vaak om een juridische basis. Het
levenstestament kan daarin voorzien.

Met een levenstestament wordt een
vertegenwoordiger aangewezen voor het geval
iemand zelf geen beslissingen meer kan of wil
nemen. Denk aan beslissingen over administratieve
en financiële zaken, maar ook over persoonlijke
en medische aangelegenheden. Belangrijk als u
mantelzorger bent, want veel instanties willen
alleen met u handelen als u juridisch gemachtigd
bent. Denk aan de bank of het Centrum voor
Indicatiestelling Zorg.
Het is wel belangrijk dat degene die mantelzorg krijgt
'op tijd' een levenstestament bij de notaris maakt.
Immers, alleen als iemand nog wilsbekwaam is kan
een levenstestament worden gemaakt. Wilsbekwaam
wil zeggen dat iemand de impact kan overzien
van zijn of haar beslissingen. Als iemand niet meer
wilsbekwaam is, moet er bij de rechter ‘bewind’ (en
eventueel mentorschap) worden aangevraagd.
Netwerk Notarissen biedt de mogelijkheid om de

bespreking met de notaris over het levenstestament
thuis voor te bereiden met een oriëntatieformulier.
Aan de hand hiervan kan degene die het
levenstestament wil maken alvast nadenken wat
hij of zij door de notaris wil laten vastleggen. In
het gesprek met de Netwerknotaris adviseert
deze de beste route om de wensen te realiseren.
U kunt degene die het levenstestament wil maken
vergezellen naar het notariskantoor. De notaris kan
ook bij diegene thuis komen. Houdt u er wel rekening
mee dat de notaris ook altijd privé moet spreken met
degene die het levenstestament wil maken.
MOSTART & TIMMERMANS NOTARISSEN ESTATE
PLANNERS MEDIATORS is aangesloten bij Netwerk
Notarissen, een landelijke organisatie van 150
notariskantoren die steeds van elkaar leren en altijd
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij zorgen
graag dat voor u en degene voor wie u zorgt, alles
perfect geregeld wordt.

MOSTART & TIMMERMANS
NOTARISSEN ESTATE PLANNERS MEDIATORS
Vestiging Beek
Rijksstraatweg 145, 6573 CM Beek
Postadres: Postbus 24, 6573 ZG Beek
Vestiging Groesbeek
Kerkstraat 2, 6561 CC Groesbeek
T (088) 024 78 00
www.mostartentimmermans.nl
info@mostartentimmermans.nl
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Dagelijks een verse en gevarieerde maaltijd

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

ECK EN WIEL – Keuzemaaltijd zorgt dat er
elke dag een (vries)verse, gezonde en gevarieerde maaltijd op tafel komt. Ambachtelijk
bereid en gratis (thuis)bezorgd.

4 MAALTIJDEN

Daar zit de kracht van het bedrijf. Alles is vers en
ambachtelijk bereid. Manager Henk van Beek:
,,We werken met verse producten. Wij werken
niet met kant en klare componenten maar alles
wordt hier in huis bereid. We hebben een eigen
slagerij en kruiden, snijden en braden ons vlees
zelf. We werken daarnaast met vast geselecteerde
leveranciers.’’

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

,,We houden het bestellen en de prijzen eenvoudig. Bestellingen kunnen telefonisch of per mail
te bestellen, met een minimum van zes maaltijden
per levering gratis thuisbezorgd. Ook zijn de
maaltijden op onze webshop te bestellen:
www.keuzemaaltijd.nl. Hierop is ook een leuk
aanbod te zien als kennismaking.
Zo wordt vers en gevarieerd eten wel heel makkelijk, maar toch gezond en betaalbaar.’’

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Keuzemaaltijd, Doejenburg 11 Eck en Wiel, tel.
0344 693771, www.keuzemaaltijd.nl, info@keuzemaaltijd.nl.
Keuzemaaltijd ontstond eind jaren ’60 vanuit de
horeca. De vraag groeide, waarna er werd uitgebreid naar zorginstellingen, catering, bedrijven
voor ‘overwerkmaaltijden’ en sinds vier jaar ook
particulieren. ,,We hebben een keuken die vergelijkbaar is met thuis, maar dan groter en met hele
grote pannen’’, aldus van Beek. De maaltijden
worden snel diepgevroren en behouden hierdoor
versheid. De maaltijden hoeven niet ontdooid te
worden voor verwarming. Meer dan honderd
soorten menu’s, van Hollands tot Internationaal,
van zomer- tot wintergerechten en rekening houdend met speciale diëten.

Fysiotherapie Ooij
Voor (sport)advies, behandeling en training

(Advertorial)

Bloemist Frederieke Graat
stapt over naar de zorg
“Ik liep nog geen uur bij Kalorama rond
en toen wist ik: dit is wat ik wil!”
In het voorjaar van 2020, terwijl heel
Nederland in een intelligente lockdown zat,
werd Frederieke Graat 50. Dat zou ze groots
gaan vieren. Door corona ging dat niet door.
”Super
jammer
natuurlijk”,
vertelt
Frederieke.
“Vijftig worden heeft mij wel aan het denken gezet. Sinds 2007 runde ik in Beek
samen met een compagnon onze bloemenzaak Semper-florens. Een prachtige zaak waar ik jarenlang met veel
passie en plezier gewerkt heb. Maar
toch miste ik iets en kreeg ik
moeite met het ondernemer zijn.
Als ondernemer werk je snoeihard en is bijna alles wat je doet
commercieel, daar kreeg ik last
van. Ik wilde wat anders!”
Kalorama: een vertrouwde plek
Frederieke: “Vanuit de bloemenzaak heb ik veel boeketten bij
Kalorama bezorgd. Dus Kalorama
is voor mij een vertrouwde plek en
bekend terrein. En ik kom hier al veel
langer! Mijn opa, oma, schoonmoeder en vader hebben op Kalorama
gewoond. Mijn vader maar heel kort.
Hij had dementie en na een val is hij
naar Kalorama gegaan. Dat was in
2016. Die periode was intens maar
heb ik samen met hem en mijn familie
ook als bijzonder fijn ervaren. Toen
dacht ik al wel eens ‘als ik ooit met de
bloemenzaak stop, dan wil ik hier
komen werken’. En nu is dat echt zo!”
Als zij-instromer aan de slag
“Later in het voorjaar van 2020 heb ik de knoop
doorgehakt”, gaat Frederieke verder. “Mijn compagnon kon de zaak voortzetten en dat gaf mij de
rust om naar een andere invulling te gaan zoeken.
Ik had geen idee wat mijn mogelijkheden waren
maar na een telefoontje met Kalorama bleek dat
ik als zij-instromer aan de slag kon gaan. Voordat

ik er erg in had, kon ik al beginnen”, lacht
Frederieke. “Het is zo ongelooflijk fijn om mensen te helpen. Ik liep hier nog geen uur rond
en toen wist ik: dit is wat ik wil!”
Gelukkig worden van mensen helpen
“Werken in de zorg geeft mij zoveel
energie. Ik voel dat ik echt gelukkig
word als ik mensen kan helpen”,
vertelt Frederieke enthousiast.
“Als een mevrouw met dementie je hand pakt en je een kusje
geeft, daar word je toch blij
van? Die geluksmomentjes
zijn goud waard. Door de
coronatijd heb ik net dat zetje
gekregen om over te stappen naar
de zorg en daar ben ik iedere dag
blij om.”
“In de laatste week dat ik in de bloemenzaak stond, kocht een droevige
meneer bloemen voor zijn vrouw die bij
Kalorama verbleef. Ik had met hem te doen.
Het was zo fijn dat ik hem kon zeggen:
‘vanaf volgende week ga ik voor uw vrouw
zorgen’. Ik ben hem hier ook al tegengekomen en hij herkende mij gelijk.”
Maak de overstap!
Overweeg jij om net als Frederieke de overstap naar de zorg maken? Neem dan contact met ons op! We vertellen je graag meer
over werken bij Kalorama en onze mogelijkheden. Bel of app met Tom (06-82901237) of kijk
op werkenbijkalorama.nl.
Kalorama
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Werkenbijkalorama.nl

•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manuele therapie
Begeleid trainen / fysiofitness
Medical taping
Lymfedrainage / Oedeemtherapie
COPD oefentherapie

Ook ‘s avonds geopend
Heb je vragen of wil je advies? Mail ons en wij beantwoorden
deze gratis en vrijblijvend. Behandeling ook zonder verwijzing.

Reiner van Ooiplein 3, 6576 BT in Ooij
Tel. 024-6631421
info@fysiotherapie-ooij.nl

www.fysiotherapie-ooij.nl

Fysiotherapie Ooij tijdens en na Corona
Corona heeft op veel verschillende manieren effect op onze gezondheid. Als je ziek bent geweest
kun je erna nog lang klachten houden. Maar ook door bijvoorbeeld thuiswerken of door de sluiting van sportfaciliteiten kunnen fysieke ongemakken ontstaan. Ik merk in mijn praktijk dat er
veel mensen komen met gezondheidsproblemen door infectie met het Covid 19 virus of de maatregelen die gelden om het virus te bestrijden. Daarbij kun je denken aan mensen die restklachten
hebben over gehouden, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Maar er komen ook mensen met
klachten aan rug/ nek en schouders als gevolg van thuiswerken. In onze praktijk hebben we een
speciaal opgeleide Corona fysiotherapeut die begeleiding biedt bij herstel na Corona. Deze zorg
wordt vergoed uit de basisverzekering na verwijzing door een arts. Maar ook voor andere klachten kun je uiteraard, ook in Coronatijd, terecht voor behandeling. Te allen tijde zorgen wij voor
optimale hygiëne om jouw en onze veiligheid te waarborgen.
Naast reguliere fysiotherapeutische zorg bieden we ook de mogelijkheid om onder begeleiding
van een fysiotherapeut te trainen. Momenteel gebeurt dit, door de maatregelen, op kleine schaal:
in 2-tallen in de open lucht.
Echter, zodra ook sportscholen
weer open mogen zullen we
onze trainingszaal weer gaan
gebruiken voor Begeleid
Trainen. Wil je graag onder
deskundige begeleiding, op
een verantwoorde manier en in
een gezellige, informele sfeer
je conditie naar een hoger
niveau tillen? Neem dan een
kijkje op onze website of neem
contact met ons op via telefoonnummer 024-6631421 of
emailadres: info@fysiotherapie-ooij.nl.
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PRAKTIJK VOOR TANDHEELKUNDE
EN MONDHYGIËNE
WIJ ZIJN OPEN VOOR NIEUWE
INSCHRIJVINGEN
WWW.MONDZORGCENTRUMBEEK.NL

Gelderhorstlaan 1
6573 CB Beek Ubbergen
Tel: 024-6847222
info@mondzorgcentrumbeek.nl
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Mondzorgcentrum Beek
Sinds mei 2019 is de praktijk
overgenomen door Arjan Zwaan.
Onze praktijk is een gezellige
familiepraktijk voor jong en oud.
We nemen alle tijd voor onze
patiënten en richten ons zeer op
preventie. Het voorkomen van
problemen is ons voornaamste
doel.
Daarom hebben we 2 mondhygiënistes en 6 preventie-assistentes.
We hebben een digitale scanner, waardoor het maken van afdrukken vaak niet
meer nodig is.
Ook nieuwe kunstgebitten kunnen we digitaal vervaardigen, zonder te happen.
Complexe behandelingen doen we onder microscoop.
Kleine tandstand-correcties kunnen we doen met onzichtbare beugels.
We hebben ook verschillende methoden om de tanden te bleken.
En tevens zijn we gespecialiseerd in uitgebreide renovaties met porselein.

(Advertorial)

Het paard als leermiddel

Word
vrijwilliger!

Tijdens de begeleiding van Zorg op
Maat
Kasteelsche
Hof is er de mogelijkheid om aan doelen te
werken middels de
inzet van paarden. De
pedagogische
beroepskrachten hebben ruime ervaring
met paarden, waardoor paarden op een
prettige en veilige
manier ingezet kunnen worden in de
begeleiding.
Met
behulp van het paard
kunnen nieuwe vaardigheden op verschillende leefgebieden aangeleerd en versterkt worden. Door het paard in te zetten tijdens de begeleiding leer je door te
doen, ook wel ervaringsleren genoemd. Doordat je in beweging bent worden alle
zintuigen geactiveerd. Daarnaast zijn paarden van nature kuddedieren. Ze moeten
goed samenwerken om te kunnen overleven. Ze zijn dan ook meesters in de nonverbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in het lichaam (denk daarbij
aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart, enzovoort) worden door
paarden herkend en ze reageren hierop. Dit wordt ook wel spiegelend gedrag
genoemd. Deze zuivere feedback is helpend om meer bewust te worden van de
effecten van gedachten, gevoelens en gedrag. Omdat paarden direct reageren op
wat ze op dat moment ervaren, is het voor jezelf heel duidelijk waar je tegen aan
loopt en wat je kunt ontwikkelen. Deze manier van leren wordt door onze deelnemers vaak als prettig ervaren, omdat het laagdrempelig is. Met het paard worden
situaties geoefend die in het dagelijks leven voorkomen. Aan het einde van een
sessie wordt er een huiswerkopdracht meegegeven, zodat het geleerde in de thuissituatie geoefend gaat worden.
Voor meer informatie over ons begeleidingsaanbod zie
www.zorgopmaatkasteelschehof.nl

Wil je iets voor een ander betekenen?
Nieuwe mensen leren kennen of je
talenten benutten? Wil je een stap zetten naar betaald werk?
Word dan vrijwilliger!
Of je nu af en toe iemand wil bellen, bij
iemand op bezoek wil gaan of een wandeling wil maken. Je graag mensen wil
helpen met kleine klusjes in en om het
huis. De hond uit wil laten of boodschappen doen voor iemand die dit zelf
niet meer kan. Helpen bij de adminis-

We zijn open voor nieuwe inschrijvingen.
Kijk op onze site voor meer info.
www.mondzorgcentrumbeek.nl

tratie. Dan zijn we op zoek naar jou!

VOOR VRIJ BEWEGEN
Dè fysiotherapiespecialist in Nijmegen Oost. Ruim behandelaanbod & specialisaties, kwalitatief hoogstaand, persoonlijk, snelle diagnose en behandeling, geen wachtlijst,
contracten met alle zorgverzekeraars. Prachtig gevestigd in
historisch pand ‘Villa Westhof’.

Er zijn veel mogelijkheden binnen,
maar ook buiten Forte Welzijn. Wij
werken met verschillende vrijwilligersorganisaties in Gemeente Berg en
Dal samen en zorgen voor de juiste
‘match’.
Workshops en cursussen
Forte Welzijn organiseert regelmatig
nuttige workshops en cursussen voor
de vrijwilligers. Als vrijwilliger kun
je ook met ideeën komen.
Interesse?
Benieuwd of vrijwilligerswerk iets
voor jou is? Bel dan naar Anke
Jacobs van Forte Welzijn 06 12 86
75 74. Samen kijken we wat bij jou
past. Met een uurtje van je tijd maak
je het verschil!
Digitale vacaturebank
Wil je werken als gastvrouw in de
zorg? Of zoek je heel iets anders?
Kijk dan snel op www.geldersehanden.nl/bergendal naar een vrijwillige
job die bij jou past.

Fysio Villa Westhof

024 - 679 16 45

Berg en Dalseweg 172

info@fysiovillawesthof.nl

6522 CC Nijmegen

www.fysiovillawesthof.nl
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Zorg op Maat
Kasteelsche Hof
Zoek jij een plek waar begeleiding is afgestemd op wat jij nodig hebt om (weer)
tot leren te komen? Kom jij beter tot je recht in een prikkelarme en landelijke
omgeving? Dan is Zorg op Maat Kasteelsche Hof wellicht iets voor jou!
Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen die
moeite hebben om zich staande te houden binnen de samenleving. Dit kan komen
door problemen op het gebied van:
• informatie- en prikkelverwerking (zoals ASS of NAH),
• aandacht, concentratie of impulsbeheersing (zoals ADHD),
• weerbaarheid,
• communicatieve en sociale vaardigheden,
• angst, stress en stemming,
• zelfbeeld en zelfvertrouwen,
• school of werk,
• zelfredzaamheid in praktische vaardigheden
De begeleiding wordt geboden op het prachtige terrein van Stalhouderij Kasteelsche
Hof in Ooij. Het terrein biedt tal van mogelijkheden. De activiteiten en werkzaamheden
worden ingezet als middel om (weer) tot leren te komen. Wij geloven dat het bieden
van begeleiding in een andere omgeving dan de thuissituatie ervoor zorgt dat
deelnemers uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Naast begeleiding op
locatie wordt thuisbegeleiding geboden, om de geleerde vaardigheden te generaliseren
naar de thuissituatie.
Zorg op Maat Kasteelsche Hof
Hezelstraat 26a • 6576 JN Ooij • 024-663 12 72 • info@kasteelschehof.nl
www.kasteelschehof.nl

Het hele jaar er warmpjes bij zitten
dankzij Opti-Cool
Cuijk | Het is bijna niet meer voor te stellen dat het enkele maanden geleden maar net onder de 40 graden
bungelde. Marco Gommers van het Cuijkse Opti-Cool verwacht dat dit soort zomers eerder regelmaat dan
uitzondering gaan vormen.
“Eigenlijk is nu hét moment om te gaan oriënteren en een
airco systeem aan te schaffen. Mensen zijn echte impulsdieren. De meesten willen zo’n apparaat pas als het warm
wordt, maar dan ben je echt te laat.” legt Marco uit. “Maar
eigenlijk heb je heel het jaar door profijt van deze systemen.
Naast koelen kunnen ze namelijk ook verwarmen, ventileren en de lucht reinigen.
Geen verrassingen
Naast vakkundige installatie vindt Marco het klantencontact
ook erg belangrijk. Door op een open en laagdrempelige
manier te werken creëert Opti-Cool een warm consumentenklimaat. “Je kunt ons even bellen voor een vrijblijvende
afspraak. We komen graag even thuis langs om te zien welk
apparaat het beste voldoet aan de wensen. Dan maken we
een prijsopgave. Zo krijgen mensen een eerlijk beeld van de
kosten, voor ze er überhaupt aan beginnen.”
Ook wanneer het apparaat eenmaal geplaatst is, blijft OptiCool bereikbaar voor eventuele storingen en onderhoud.
“We zijn zeer actief in de regio, wat maakt dat we korte lijntjes hebben en snel kunnen schakelen. Daar zit onze kracht.”
Interesse?
Loop jij al warm voor een airco? Neem eens een kijkje op
opti-cool.nl of geef een belletje op 024 202 2460. Dan zit je,
ongeacht het seizoen, er altijd warmpjes bij.
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Geldzorgen? SSHB
support biedt hulp

HappyNurse.
de betere
thuiszorg.

ZORG OP MAAT

Kunt u moeilijk rondkomen? Heeft u geen grip op uw
inkomsten en uitgaven? En lukt het u niet om uw
schulden af te lossen? De buddy’s van SSHB support
kunnen u gratis helpen bij het voorkomen én oplossen
van financiële problemen. Op 1 maart zijn we bovendien gestart met een nieuwe service: de formulierenbrigade.
De buddy’s zijn goed opgeleide en betrouwbare vrijwilligers. Zij denken met u mee en helpen u bij het vinden van oplossingen. Hebt u bijvoorbeeld moeite om
rond te komen? Dan helpen de buddy's u met budgetteren en het maken van een overzicht van inkomsten en
uitgaven.
Hebt u schulden die u zelf niet opgelost krijgt? Dan
denken de buddy's mee over mogelijke betalingsregelingen. Zo nodig gaan ze met u mee naar schuldeisers
om samen te zoeken naar een passende oplossing. Of
ze brengen u in contact met een professionele schuldhulpverlener.
SSHB support gaat in samenwerking met Humanitas
op 4 maart starten met een nieuwe service: de regionale formulierenbrigade. Zoekt u hulp bij het invullen
van formulieren om bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen of kwijtschelding te vragen voor gemeentelijke
belastingen? Of wilt u wisselen van energieleverancier,
zorgverzekering of internetaanbieder, maar weet u niet
hoe? De deskundige vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen u graag!
Kijk voor meer informatie op www.sshbsupport.nl.
Daar kunt u meteen financiële hulp aanvragen voor
uzelf of iemand anders. Wilt u zich aanmelden voor de
formulierenbrigade, kijk dan op www.regionaleformulierenbrigade.nl of bel 06 - 13 08 17 34. Vanwege de
coronamaatregelen is de formulierenbrigade voorlopig
alleen op afspraak te bereiken.

ALTIJD HETZELFDE
GEZICHT
RESPECT EN
AANDACHT
IN DE BUURT
HOOG
GEKWALIFICEERD

thuiszorg nijmegen
wijkteam.nijmegen@happynurse.nl
06 464 21 000
www.happynursethuiszorg.nl

GROENEWOUD
tandprothetiek

SSHB support
biedt praktische en
morele steun
Onze goed opgeleide en betrouwbare vrijwilligers — wij noemen ze
buddy’s — komen bij u thuis om u
te helpen met uw financiële problemen.
Schulden onder ogen zien en aanpakken is geen gemakkelijke opgave. Daarom bieden de buddy’s
naast praktische ook morele ondersteuning.
Dus niet alleen voor uw financiële
zorgen, maar ook voor de onderliggende oorzaken
Wat de oorzaak ook is, wij bieden
ondersteuning en een luisterend
oor.
Loopt u toeslagen en kwijtscheldingen mis omdat u niet weet waar u
recht op heeft of omdat u de formulieren niet goed begrijpt? Onze
buddy’s zijn goed op de hoogte van
toeslagen of kwijtscheldingen waar
u recht op kunt hebben en helpen
u met het invullen van formulieren
om deze aan te vragen.

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)

Heeft u betalingsachterstanden die
u zelf niet meer opgelost krijgt?
Onze buddy’s denken met u mee
en helpen u met het treffen van
betalingsregelingen. Als het nodig
is, gaan zij zelfs met u mee naar
instanties om u te ondersteunen of
verwijzen u door. Zij doen dit in
goed overleg met u, want u blijft
natuurlijk wel zelf verantwoordelijk. U kunt er op rekenen dat alles
wat u met onze buddy’s bespreekt
professioneel en vertrouwelijk
wordt behandeld.
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website
www.sshbsupport.nl. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor
ondersteuning? Neem contact op
met één van de coördinatoren van
de gemeente Berg en Dal. U kunt
hen bellen of een e-mail sturen.
Voor vragen over SSHB support
kunt u bellen naar 06- 130 817 34
of een e-mail sturen naar
info@sshb.nl.

- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

Groenewoud Tandprothetiek
Bij Groenewoud Tandprothetiek kunt u terecht voor een goed passend kunstgebit, zowel voor een
gedeeltelijk of een klikgebit. Ook geef ik advies over uw huidige prothese. Met de nieuwste technieken is het aanmeten van zo’n prothese een stuk minder vervelend, u hoeft bij de meeste gevallen niet
meer te “happen” in die klei maar met een digitale scan van uw oude prothese kan ik een perfecte
afdruk maken en daarop verder bouwen. Met deze nieuwste techniek kunt u alles aangeven zoals u
dat wilt, bijvoorbeeld ook de stand en kleur van de tanden. Zo maken we samen de beste prothese
voor u. Wat ook fijn is, is dat bij een “gewone” prothese er 5 tot 6 afspraken nodig zijn en door mijn
scanner en 3D printer zijn dat er maximaal 4 geworden.
Deze scanner en 3D printer staan in het filiaal in Nijmegen, om gebruik te maken van deze nieuwste
technieken kan het dus zijn dat u voor 1 keer naar deze locatie moeten komen.
Wilt u alleen de pasvorm verbeteren of een gecombineerde afspraak dan kan dat ook. Ik werk met
verschillende tandartsen en implantologen samen zodat ik het beste behandelplan voor iedere individuele
patiënt kan genereren. Iedereen is
immers anders.
Heeft u interesse gekregen of wilt u
een afspraak maken dan kunt u dit per
mailen naar info@024kunstgebit.nl.
Of u kunt bellen naar 024-2022094,
telefonisch ben ik bereikbaar op ma,
di en do van 09:00 tot 12:00
Met vriendelijke Groet,
Marilyn Donker
Groenewoud Tandprothetiek.
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Behandelprogramma Hersenz

Online bijeenkomst voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase
Hoe pak je na je revalidatie van je
niet-aangeboren hersenletsel de
draad weer op? Voor volwassenen
met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) in deze chronische fase organiseert Pluryn op maandagmiddag
15 maart een online informatiebij-

eenkomst over het behandelprogramma Hersenz.
Niet-aangeboren hersenletsel heeft een
gigantische impact op het leven van de
getroffene en zijn/haar naasten. Van het
ene op het andere moment - door bij-

MTC De Gelderse Poort bestaat
nu 44 jaar en heeft zich bewezen!
De eerste 30 jaren waren wij in Berg en
Dal gevestigd en de laatste 14 jaar in
Beek.
Bij ons is kwaliteit en uw welzijn de
hoogste prioriteit. Samen met u doen
we daar alles aan om dit te verwezenlijken. Door de huidige kennis, methoden en de nieuwste materialen zijn
behandelingen vrijwel pijnloos. Uw
probleem of wens is onze drijfveer en
passie.
In onze praktijk draait alles om u!
Onze praktijk is voor reguliere behandelingen maar ook voor complexe meer
specialistische behandelingen. Indien
nodig wordt u begeleid naar de beste
externe specialisten met wie we samen
werken.
Kinderen en volwassenen kunnen met
en zonder verwijzing bij ons terecht
voor tandheelkunde en orthodontie.
Voor cosmetische verbeteringen bent u
bij ons aan het juiste adres. Er zijn
meerdere mogelijkheden om uw gebit

te verfraaien, soms hoeft het niet eens
zoveel te kosten!
In de huidige tijd waarin de zorg steeds
onpersoonlijker wordt willen wij hierin
graag de uitzondering zijn door persoonlijke aandacht, een luisterend oor,
tijd en duidelijke uitleg te geven. We
maken samen met u een zorg en financieel plan vooraf zodat u weet waar u
aan toe bent.
Het blijft een gouden regel; voorkomen
is beter dan genezen. Het is van belang
dat u er tijdig bij bent en niet te laat met
uw problemen aankomt. U bent bij ons
welkom zolang u uw gezondheid net zo
serieus neemt als wij dat doen.
Wegens groei van onze praktijk zijn wij
op zoek naar nieuw tandheelkundig
personeel. Voor meer informatie, neem
contact met ons op.

voorbeeld een beroerte of ernstig ongeluk – staat het leven op z’n kop. Hoe ga
je om met die plotselinge veranderingen en beperkingen? En hoe verwerk je
het verlies en (her)vind je de balans?
Met die vraagstukken gaan jij en je
naasten tijdens een Hersenz-behandeling aan de slag.
Deelnemen
De online informatiebijeenkomst vindt
plaats via Microsoft Teams van 15.30
tot 16.30 uur. Ook naasten en andere
belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst
is noodzakelijk en kan door te mailen
naar hersenz@pluryn.nl. Deelnemers
ontvangen een aantal dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar
de online meeting in de mail.
Kijk voor meer informatie over een
behandeling voor niet-aangeboren hersenletsel op www.pluryn.nl. Pluryn
heeft NAH-centra in Tiel en in
Nijmegen.

(Advertorial)

Ontmoeten, ook tijdens corona
Wil je het huis eens uit? Wil je graag
anderen ontmoeten of samen met anderen iets leuks doen? Kom dan naar een
van de inloop- en ontmoetingsruimten
in gemeente Berg en Dal.
Je kunt hier een kopje koffie drinken,
samen eten of meedoen aan een activiteit. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Meedoen is gratis,
je betaald alleen voor eventueel eten
en/of drinken.
Zelf iets organiseren?
Wil je zelf graag iets organiseren? Dat
kan ook! Neem voor de mogelijkheden
contact op met Petra Kregting, Jesse
Janssen of Wikke Raymakers van Forte
Welzijn 085 040 60 66.
Locaties
Er zijn door de hele gemeente verschillende inloop- en ontmoetingsruimten.

Hazeldonklaan 2
6573 BJ Beek
Tel. 024-6843139
www.mtcdegeldersepoort.nl

Algemenetandheelkunde
Cosmetischebehandeling
Parodontologie
Angstbehandeling
Klik-prothese
Implantaten

Rolstoel toegankelijk
Tandtechnisch
laboratorium
Kindertandheelkunde

U bent van harte welkom!

Orthodontie

MTC DE GELDERSE POORT, MEDISCH TANDHEELKUNDIG GEZONDHEIDSCENTRUM
HAZELDONKLAAN 2, 6573 BJ BEEK-UBBERGEN, TEL: 024-6843139
LQIR#PWFGHJHOGHUVHSRRUWQO

Zo vind je in Beek, Ooij, Leuth en
Kekerdom het Kulturhus, in Berg en
Dal het Dorpshuis Kerstendal, in
Millingen Sint Jan de Deo, in
Breedeweg Goei.j Kamer, in De Horst
Dorpshuis de Slenk en Heilig
Landstichting ’t Zaaltje. In Groesbeek
zijn er maar liefst drie plekken, namelijk Inloop ‘Het Groene Hart, Het
Trefpunt en Op de Heuvel.
Door corona kan het zijn dat er andere
openingstijden zijn, dus neem van te
voren altijd even contact op met:
Forte Welzijn: 085 040 60 66
Gasthuis: 0481 43 16 44
Kalorama: Ester Greve 06 22 18 92 14
/ Paulien Willems 06 30 74 16 26
www.fortewelzijn.nl
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In het Gasthuis Millingen staat de bewoner centraal. Iedere bewoner wordt omringd door professionaliteit, liefde
en zorg van verschillende disciplines. En allemaal hebben we 1 doel voor ogen: het welzijn van onze bewoners.
Dat is waar we voor staan. Dat is waar we samen aan werken:

Iedere dag een fijne dag
Medewerkers
Zorgmedewerkers, medewerkers welzijn,
administratief personeel, keukenbrigade,
management.

Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger praat met bewoners
over hun levensverhaal,
over geluk, verdriet,
verwachtingen,
wensen en over
welzijn, geloof of
spiritualiteit.

Samenleving
Zeker in deze coronatijd hebben
bewoners genoten van alle warme
aandacht uit de (Millingse)
samenleving.

Verpleegkundig specialist
Onze verpleegkundig
specialist werkt op
het snijvlak van de
geneeskunde en
verpleegkunde.
Daarmee zit zij
tussen de artsen en
verpleegkundigen in.

Vrijwilligers
Voor nét dat beetje extra. Extra aandacht voor de
bewoner en een onmisbare ondersteuning voor
het zorgpersoneel.

Onze bewoners staan centraal

Familie

Diverse overlegvormen
Specialist
ouderengeneeskunde
De SOG behandelt en begeleidt bewoners met
een complexe zorgproblematiek en kijkt hierbij
ook welke mogelijkheden iemand nog heeft om
zoveel mogelijk uit het leven te halen. Altijd
samen met de bewoner en familie met de zorg.

Misschien wel de belangrijkste groep. ZIj kennen
immers de bewoner het allerbeste en goed
overleg met familie en mantelzorgers is daarom
enorm belangrijk.

Het dagelijks bestuur, de Raad van
Toezicht, de Ondernemingsraad
en de Bewonersraad.

Externe professionals
Huisarts, fysiotherapeut, ergo-therapeut,
apotheker, zorgkantoor, leveranciers,
gemeente, externe zorgverleners, pastoor,
en alle anderen die we vergeten...

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's in de zorg. Meer weten?
Het Gasthuis * St. Willibrordstraat 1 * 6566 DD Millingen aan de Rijn * 0481 – 431644 * www.gasthuismillingen.nl
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Iedere dag een fijne dag.

Helpt u de buurt?
Wij helpen graag mee.
Samen voor de buurt.
eleiden
Wij beg en
u met e ctie.
lingsa
inzame
ar.
ns erna
Vraag o

Voor onze bewoners en voor onze medewerkers
MILLINGEN. In Het Gasthuis doen we er alles aan om onze bewoners iedere dag
opnieuw een fijne dag te geven. Elke medewerker denkt dan ook na over de manier
waarop we het verschil kunnen maken. Dat maakt het mooie werk dat we doen, alleen
maar mooier.
Elke medewerker doet dat op zijn eigen, unieke manier. Want elke medewerker heeft
zijn eigen, unieke kwaliteiten. En krijgt dan ook alle ruimte en bewegingsvrijheid om
zelf te bepalen hoe zijn of haar talenten en kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Vandaag, maar ook in de verdere toekomst. Want we stimuleren persoonlijke groei. En
bieden volop kansen.
Dat is waar we in Het Gasthuis voor staan en waar we voor zorgen. Daarom is er in
onze kleinschalige zorgorganisatie heel veel mogelijk. Met zo weinig mogelijk regels,
maar met zoveel mogelijk voldoening.
En bovenal: met wérkelijke aandacht. In een oprechte verbinding tussen onze medewerkers en onze bewoners.
Wil jij ook werken in een omgeving waar je gezien en gehoord wordt? En heb je een
diploma Verzorgende of Verpleegkundige, dan kan je een mail sturen naar e.eldering@gasthuismillingen.nl.
Wil je eerst meer informatie dan kan je naar onze site www.gasthuismillingen.nl
of je belt met Sien Geurts, manager zorg: 0481 – 43 16 44

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

OEDEEMTHERAPIE
Bij Fysiotherapie Beek Ubbergen is Annet Vissers
gespecialiseerd in oedeemtherapie.
De Oedeemtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van overmatige vochtophopingen in borst,
armen of benen. De abnormale vochtophoping kan
worden veroorzaakt door een verstoring van het lymfesysteem. Dit kan aangeboren zijn, maar ook voorkomen na een beschadiging, operatie of bestraling.
Lymfoedeem begint met een gevoel van spanning in
de huid door de zwelling.

ZORG OP MAAT

ALTIJD HETZELFDE GEZICHT

RESPECT EN AANDACHT

IN DE BUURT

HOOG GEKWALIFICEERD

word jij
ook een

Onze missie:

Happy Nurse,
Happy Cliënt

?
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HappyNurse is een landelijke thuiszorgorganisatie.
Wij geloven dat zorg beter kan en móet.

ns!
Bel of mail o

Wij werken vanuit de werkelijke behoeften van onze Nurses: van betekenis
zijn voor cliënten, persoonlijke en professionele groei, vrijheid en horen bij
een sterk team.
Dit zodat zij met échte aandacht kan zorgen voor haar cliënten. Daar wordt
niet alleen de Nurse gelukkig van, daar wordt de zorg beter van én de cliënt blij.
Wij bieden warme, toegankelijke en vooral deskundige zorg. Wij nemen de tijd
voor de cliënt om het juiste behandelplan op te stellen zodat hij/zij zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

wijkteam nijmegen
zoekt:
• Verpleegkundigen
• Verzorgenden (IG)

Wij werken in een kleinschalig vertrouwd wijkteam. Respect, aandacht en
zorg op maat zijn onze kernwaarden.
HappyNurse is werkzaam in Nijmegen-Oost, Beek, Ubbergen en Berg en Dal.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars

Wijkteam Nijmegen
E: wijkteam.nijmegen@happynurse.nl

T: 06-46421000

www.happynursethuiszorg.nl

Annet Vissers heeft specifieke kennis, die gericht is op
het verminderen en voorkomen van de toename van de
vochtophoping/oedeem. Om zo de bewegingsvrijheid
te vergroten of te behouden. Pijn te verminderen door
spanningsafname en het beter functioneren van spieren en gewrichten. De behandeling bestaat o.a. uit
oefentherapie en specifieke massagetechnieken,
taping en zwachtelen.
Annet Vissers is geregistreerd oedeemtherapeute en is
aangesloten bij Onconet en ONZG (regionaal netwerk
oncologie). Tevens begeleidt zij mensen tijdens of na
hun oncologische behandeling om conditie en spierkracht terug te winnen.
Wij bieden u naast oedeemtherapie ook reguliere fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, kinderfysiotherapie, beweegprogramma’s en medical taping.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Meer
informatie vindt u op onze website www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
FYSIOTHERAPIE – MANUELE THERAPIE –
OEDEEMTHERAPIE – DRYNEEDLING – ONCOLOGICHE REVALIDATIE-KINDERFYSIOTHERAPIE – BEWEEGPROGRAMMA’S – MEDICAL
TAPING
Verbindingsweg 8, 6573 BV Beek Ubbergen
024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
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Corona perikelen en Blue Filter glazen
Oogmetingen
Monturen
Contactlenzen
Zonnebrillen

Schellingshof 5 • 6573 DK Beek-Ubbergen
024-6843105 • www.laveroptiek.nl • info@laveroptiek.nl
LaVér Optiek

Ray Ban • Dutz • Serengeti • Dsquared2
Guess • Porsche Design • LIU-JO

De wereld is nog steeds in de ban van het almaar muterende Corona-virus. Het gezonde verstand gebruiken en
voorzichtigheid is nog steeds geboden. Ook wij zijn het
niet altijd eens met de getroffen maatregelen, maar
leven ze wel zo strikt mogelijk na. Ook al uit respect
voor alle mensen die direct en indirect met het Coronavirus te maken hebben en hebben gehad, maar ook
omdat het normaal is om je aan de geldende regels te
houden. Anders kan het, zoals we hebben gezien, tot
enorme chaos leiden. We moeten met z’n allen, alles er
aan doen om verspreiding van het virus tegen te houden, zodat we hopelijk binnen afzienbare tijd weer kunnen doen wat we allemaal graag weer zouden willen
doen. Een bak koffie drinken buiten de deur, een hapje
eten met familie of vrienden, een verjaardag vieren,
noem maar op. Er is nog zoveel te doen. Hopelijk kunnen we draad weer oppikken.
Wij als Optiekzaak zijn aangemerkt als een essentieel
beroep en we hebben dus onze klanten van dienst kunnen zijn. Wel in aangepaste vorm uiteraard ; In de winkel worden mondkapjes gedragen, wij werken voornamelijk op afspraak ; ook voor kleine reparaties of bijvoorbeeld de bril bijstellen. Wij reinigen constant ons
apparatuur, de deurklinken, het pinapparaat, de stoelen
en de monturen en zonnebrillen enzv.
Wij laten een beperkt aantal mensen toe in de winkel.
Dit kan helaas weleens betekenen dat we een klant die
zonder afspraak binnen komt lopen, moeten vragen om

Half maart is altijd de collecteweek
voor Amnesty International, de organisatie die strijdt tegen onrecht en onderdrukking overal ter wereld. Vorig jaar
was de collecteweek voor Amnesty
International nét begonnen, toen de
lockdown werd afgekondigd. Enorme
pech voor Amnesty, die voor haar
inkomsten geheel afhankelijk is van
giften.

Eind 2020 werd met goede moed
begonnen aan de voorbereidingen, in
de hoop op betere tijden, maar helaas.
Langs de deuren gaan is wéér niet
mogelijk. Maar daar is iets op gevonden: de collecte gaat digitaal!
Alle collectanten, die al in de startblokken stonden, krijgen een ‘digitale collectebus’: een link die ze kunnen doorsturen aan hun contacten. Die kunnen
daarmee een bedrag overmaken.
Een andere manier waarmee de digitale collecte werkt is de QR-code. Deze
komt op posters te staan die de collectanten op hun raam kunnen hangen.
Mensen die de poster zien (tijdens een
coronawandelingetje!) kunnen die met
hun mobiele telefoon scannen, en zo
doneren.
Tenslotte kan men Amnesty steunen via
de QR-code die hierbij afgedrukt staat.
Die kunt u meteen scannen. Kies vervolgens het gewenste bedrag om over
te maken via uw bank-app.
Amnesty International dankt u alvast
hartelijk!

Wij krijgen eigenlijk al lang heel vaak mensen met
klachten over branderige en vermoeide ogen. Van jong
tot oud. Dit heeft eigenlijk altijd te maken met het digitale tijdperk waarin we leven. Alles wordt gedaan op de
computer, smartphone, laptop of i-pad. Dat dit niet
goed voor de ogen is, zou algemeen bekend moeten
zijn, maar in onze OPTIEK, mag daar nog meer aandacht en begeleiding aan worden gegeven. Veel klachten kunnen sterk verminderd worden met goede glazen
met Blue Filter Technology. Deze glazen kunt u aanschaffen met of zonder een benodigde correctie (uw
benodigde sterkte). Het is natuurlijk altijd beter om uw
schermtijd te verminderen, maar dit is in de praktijk
helaas moeilijker te realiseren. Wij hebben vanaf nu
diverse leuke, hippe, stoere of nette brillen compleet
met goede Blue Filter glazen vanaf € 50,-. Afhankelijk
van het montuur en of de glazen met of zonder sterkte
moeten zijn. Voor meer info hierover, of over iets
anders uiteraard, bel ons gerust eens 024-6843105 of
check onze website www.laveroptiek.nl of onze
Facebook pagina LaVér Optiek. Wij horen of ZIEN u
graag, wij staan altijd voor u klaar. Met vriendelijke
groet, Sven en Paula, LaVér Optiek.

GGD Gelderland-Zuid al 1 jaar bezig
met coronabestrijding in de regio

Dubbele lockdownpech voor
mensenrechtenorganisatie

Collecte Amnesty International
dit jaar digitaal

iets later terug te komen. Gelukkig wordt daarvoor
begrip getoond. Men gaat meestal even een boodschap
doen. Ook als klanten aangeven extra voorzichtig te zijn
omtrent Corona, houden wij daar rekening mee. Dat
moet eenieder respecteren vinden wij.

GGD Gelderland-Zuid heeft zich het afgelopen jaar,
zeven dagen per week, ingezet voor de bestrijding van het
coronavirus. Iedere dag wordt het bron- en contactonderzoek uitgevoerd en worden er honderden mensen
getest en gevaccineerd. Ook is het call center van de GGD
dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar voor vragen
van inwoners en professionals. Daarnaast wordt er
gewerkt aan het uitbreiden van meer vaccinatielocaties
en aan het scholen van nieuw personeel. De GGD staat in
de startblokken om zodra er meer vaccin beschikbaar is
flink op te kunnen schalen.
Verschillende doelgroepen en verschillende vaccins
Op dit moment vaccineert de GGD 80+ ouderen in
Culemborg en Wijchen met het Pfizer vaccin. Ouderen die
een uitnodiging ontvingen kunnen weer bellen voor een
afspraak. Vorige week zaten Culemborg en Wijchen namelijk
helemaal vol en was het niet mogelijk om een afspraak te
maken. In Tiel vaccineert de GGD zorgpersoneel, dat een
uitnodiging van hun werkgever heeft ontvangen, met het
AstraZeneca vaccin. Wie wanneer aan de beurt is, en welk
vaccin krijgt, wordt landelijk bepaald. Meer informatie hierover staat op www.coronavaccinatie.nl. Bent u aan de beurt,
dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging. U hoeft dus zelf
niets te doen.
Voldoende vaccinatielocaties en personeel: het wachten is
op meer vaccin
De GGD vaccineert op dit moment in Wijchen, Culemborg
en Tiel. In Culemborg werd vanaf begin februari gevacci-

Wijkverpleging
ZZG zorggroep

neerd vanaf de Bellweg 50. Er is enkele weken een nieuwe
locatie ingericht aan de Bellweg 2. Hier wordt vanaf 7 maart
gevaccineerd. In Malden is een vaccinatiepaviljoen opgebouwd dat tweede helft maart open gaat. Ook in Zaltbommel
komt een vaccinatielocatie. De GGD heeft nu en straks ruim
voldoende priklijnen en personeel om flink op te kunnen
schalen. De beperking zit in het vaccin dat per dag beschikbaar is voor de regio. Sascha Kraus, teammanager bij de
GGD: ‘We zijn er echt klaar voor. Soms horen we de ene dag
dat er de andere dag meer vaccin beschikbaar is. Dan zetten
we meteen extra priklijnen open en roepen we extra personeel op. Dat is soms een hele uitdaging maar we doen echt
ons best om alle vaccins zo snel mogelijk weg te prikken.
Gelukkig komt van alle gemaakte afspraken 99,8% van de
mensen ook echt langs. We verspillen geen vaccins.’
Maatregelen volhouden is belangrijk
De coronacrisis duurt lang en ook de GGD merkt dat mensen er genoeg van hebben. Sascha Kraus: ‘We hebben in de
regio, ondanks de lockdown, dagelijks nog rond de 150
besmettingen per dag. De GGD voert bij al deze mensen het
bron- en contactonderzoek uit. We testen dagelijks ongeveer
1500 mensen. Met het vaccineren zetten we een belangrijke
stap, maar we zijn er nog niet. Het is daarom belangrijk om
de maatregelen zoals om het handen wassen, 1,5 meter
afstand en testen bij klachten nog even vol te houden.’
Heeft u een vraag aan de GGD? Kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl of bel het call center, dagelijks bereikbaar (ook in
het weekend) van 8.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer
088 – 144 71 23.

024 - 366 57 77
zzgzorggroep.nl
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De ervaren specialisten
van FysioPlus
Rozendaal / NijmegenOost al ruim 40 jaar
een begrip!

40 jaar

1979-2019

Heeft U hardnekkige en ingewikkelde klachten ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met FysioPlus!
Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten staan graag
voor u klaar. Veel streekgenoten gingen u al voor!
Wij bieden u naast reguliere fysiotherapie ook specialisaties aan: manuele therapie, lymfe-oedeemtherapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie,
oncologische revalidatie, neurorevalidatie, hart- en longrevalidatie en dry needling. Ook hebben wij veel ervaring
met de meest uiteenlopende aandoeningen : van lastige
sportblessures tot ingewikkelde neurologische aandoeningen als Parkinson en CVA. Van een onwillige rug of
schouder tot het revalideren tijdens en na oncologische
behandelingen of orthopedische operaties. Van bekkenbodem klachten als pijn en urineverlies tot het trainen bij
COPD en andere longaandoeningen.
Kortom te veel om op te noemen !
Nieuw in ons team is onze kaak of orofaciale specialist
en de behandeling van duizeligheidsklachten
Onze verschillende specialisten werken nauw samen en
leveren zorg op maat. Verder kunt u in onze moderne zaal
actief oefenen zowel individueel als in groepsverband
onder professionele begeleiding.
Wij staan voor kennis ,kwaliteit en ervaring. Met onze persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat u zich welkom
voelt. Bovendien kunnen wij u snel van dienst zijn door
onze ruime openingstijden.
Wij verzekeren u, u bent in goede en betrouwbare handen!

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

Revalidatie na Corona
Werkplekadvies
Oefengroep onder begeleiding
Revalidatie op het gebied van:

Geriatriefysiotherapie

+ Neurologie: Parkinson/CVA

Lymfe-oedeemtherapie

+ Orthopedie:

Dry needling
Orofaciale (kaak)therapie
Duizeligheidsklachten

schouder, heup, knie en rug
+ Oncologie
+ Longen: COPD

NIEUW

Onze ervaren specialisten staan voor u klaar!
Tooropstraat 212 6521 NZ Nijmegen (tegenover eetcafé Grut)
www.fysioplusnijmegen.nl + dag- en avondbehandeling

024 - 323 04 24
Winnaar ‘Toegankelijkheidsprijs’
van de gemeente Nijmegen

Zie voor meer informatie www.fysioplusnijmegen.nl
natuurlijk kunt u ook bellen 024-3230424

Dagbesteding “Inn de Natuur”
Ziek, uit balans of onbegrepen
klachten?
Zo werkt traditionele Chinese geneeswijze
aan je herstel!
Vanwege de lockdown zitten we in een bijzondere tijd met zijn allen.
Wat doet deze periode met jou? Hoe voel jij
je? Zit jij boordevol energie, zin om van
alles aan te pakken of blijf je liever op de
bank zitten? Ervaar je meer stress, slaap je
slecht of heb je meer last van je darmen, rug
of hoofd?
Het is helemaal niet vreemd dat je in deze
periode meer emotionele of fysieke klachten
hebt. Een klacht is een teken van het lichaam
dat het niet meer in balans is. In de traditionele Chinese geneeswijze is het hebben van
evenwicht heel belangrijk. Als er evenwicht
is, zal alles vrij kunnen stromen en kun je je
vitaal, gezond en gelukkig voelen. Echter
door onze leefstijl, voeding, emoties, werk
of gezin kunnen we uit balans raken. Grote
of langdurige disbalans kan leiden tot ziekte.
De Chinese geneeswijze heeft een holistische visie. Vanuit deze visie behandel ik niet
alleen de symptomen maar ook de oorzaak van klachten en aandoeningen. Daarbij ga
je ervan uit dat niemand hetzelfde is. Daar zit dan ook de kracht van Acupunctuur,
Chinese kruidentherapie of Chinese massagetherapie: een persoonlijke aanpak voor
het herstellen van jouw natuurlijke evenwicht!
Nieuwsgierig geworden of wil je een afspraak maken? Neem dan een kijkje op mijn
website:
www.AcupunctuurdeVossenberg.nl. Mailen of bellen kan ook. Ik sta je graag te
woord.
Miranda Spaanderman, DE VOSSENBERG, praktijk voor traditionele Chinese
geneeswijze

DE VOSSENBERG
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Inn De Natuur is een stichting zonder winstoogmerk
die vanaf 2013 kleinschalige dagbesteding verzorgt
voor mensen met een lichte vorm van dementie en
mensen die zich eenzaam voelen.
Persoonlijke aandacht en afwisselende activiteiten
De basis van de dagbesteding is: gehoord en gezien worden, schik hebben en dingen doen die de deelnemers kunnen en leuk vinden. Mantelzorger Corina : “wij kozen
voor een kleinschalige dagbesteding omdat wij persoonlijke aandacht erg belangrijk vinden en we wilden niet dat
mijn vader zou 'verzuipen' in een grote groep”.

ook particulier worden voldaan.
De dagopvang is elke dinsdag, woensdag en vrijdag van
10 tot 17 uur. Locatie: Verenigingsgebouw De Sleutel ,
Groesbeek- Breedeweg . Meer informatie via www.inndenatuur.nl of email: stichting@inndenatuur.nl . Of voor
een persoonlijk gesprek met Hans Hocksenar via 024
3974495.

Er zijn vaste activiteiten zoals wandelen, het gespreksrondje en het maken van de lunch, maar ook afwisselende
activiteiten zoals spellen of knutselen. Samen zorgen ze
voor een afwisselende dag. Vrijwilliger Iedje: “de dagen
zijn afwisselend en gevarieerd. Er wordt veel gepraat en
gelachen. Er is ruimte voor eigen inbreng en ideeën, zoals
bloemschikken ééns per maand”.
Via oa. het gesprekrondje is er aandacht voor zingeving en
het omgaan met de nieuwe levensfase. Door hier dieper op
in te gaan, voelen deelnemers zich gehoord en gezien en
kunnen hun ervaringen een plaats krijgen. Ook vrijwilligers en leiding nemen deel aan dit rondje. Vrijwilliger
Tess: ‘Ik vind er de ruimte om mezelf te zijn en ik heb het
gevoel dat ik alles mag zeggen en kan delen. Dit geeft mij
zelfvertrouwen. Ik ervaar dat er oprechte aandacht is voor
mij.”
Unieke werkwijze en sfeer
Hans Hocksenar is oprichter en begeleider. Hans: ‘Ik leg
op een persoonlijke wijze open contact met de deelnemers, waarbij spontaniteit en humor vergezeld gaan met
creativiteit en een positieve belevingssfeer. Tess : “De
sfeer ervaar ik als ontspannen en liefdevol. Er is veel
humor en er wordt veel gelachen.” Iedje vult aan: “Hans
weet een sfeer te scheppen waar je je op je gemak, veilig
en gewaardeerd voelt. Ik bewonder Hans om zijn geduld
en houding ten opzichte van de deelnemers en vrijwilligers.”
Mantelzorger Corina : “Hans wist het vertrouwen van
mijn vader snel te winnen en in de afgelopen 5 jaar is
gebleken dat deze dagbesteding een zinvolle dag-invulling
is voor mijn vader. Mijn vader heeft het er op zijn manier
naar de zin”. Tess: “bij Inn De Natuur een plek heb
gevonden waar ik op een fijne manier van betekenis kan
zijn voor anderen en waar ik ook mijn eigen persoon kan
laten zien”.
Iedje: “Ik kom altijd blij thuis na afloop, ik heb dan een
fijne dag gehad, die mijzelf ook goed doet”.

Zelf ervaren?
Wilt u eens een dag meedoen en ervaren hoe wij een dag
vorm geven en hoeveel plezier er te beleven valt? U kunt
kosteloos een dag meedraaien in de activiteiten die door
 
$$ $$$""!""#  ons worden aangeboden. Vergoeding voor de kosten van
de dagbesteding kan via het sociaal wijkteam worden
 %   ! 
aangevraagd in de vorm van een PGB budget, maar kan

Hans Hocksenar (links) met deelnemers en vrijwilligers
speelt het spel Boer zoekt Vrouw.

Dagbesteding
voor mensen met een lichte vorm
van dementie en mensen die zich
eenzaam voelen.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag
in verenigingsgebouw “De Sleutel”,
Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek,
vestiging Natuurlijk in de Bruuk
van:

Info: Hans Hocksenar
Tel.: 024 3974495
Email: stichting@inndenatuur.nl
Website: www.inndenatuur.nl
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Trakteer jezelf op een geweldige
ervaring bij Schoonheidssalon
Mooij bij Karin!
Ik heb een passie voor schoonheid en
uiterlijke verzorging. Mijn kracht zit in
de verzorging van jouw huid met liefde
en aandacht. Voor mij is goed niet goed
genoeg, ik ga voor service en perfectie.
Mijn doel is dat jij volledig ontspannen
en uitgerust naar huis gaat!
Waarvoor kun je bij mij terecht?
Voor gezichtsbehandelingen, lichaamsmassage, hand- en voetverzorging
inclusief lakken met gellak. Maar ook
voor andere diensten zoals harsen, verven van wenkbrauwen/wimpers en
make-up.
Ben jij de vrouw of man die aandacht
wil besteden aan uiterlijke verzorging
en schoonheid. Vind jij een vitale huid
belangrijk? En wil jij daarbij volledig
ontspannen en rust? Dan ben je bij mij
aan het goede adres.
Ben jij nog nooit in mijn salon
geweest? Dan verwelkom ik jou graag
met een leuke kennismakingsaanbieding! Op mijn website www.mooijbijkarin staat meer informatie hierover.
Ook staan hierop alle behandelingen en
kun je een contactformulier invullen

om een afspraak te maken. Bel of mail
je liever dan kan dat op 06-489051616/
mooijbijkarin@gmail.com
Graag tot ziens!
Karin
van
Raaij,
Pastoor
Smuldersstraat 1, 6576 DE Ooij
Ps Binnenkort start ik met de opleiding
Bindweefselmassage. Wordt vervolgd!

Wil jij (wat) gewicht kwijt?
AFVALLEN doen we SAMEN!

Massage en Acupunctuur
Terug van weggeweest!
Sinds 3 maart zijn de deuren van mijn praktijk weer open,
nu gevestigd aan de Iepstraat 11 te Beek - Berg en Dal.
Shiatsu-massage en acupunctuur kunnen worden ingezet
bij het behandelen van heel veel verschillende gezondheidsklachten en aandoeningen. Denk hier bijvoorbeeld
aan hoofdpijn, rugpijn, stijve nek en schouders,, menstruatieproblemen, overgangsklachten, hooikoorts, vermoeidheid, depressie, ischias, sinusitis, astma, slapeloosheid,
etc.. De behandelingen werken zowel curatief als preventief.
Na een intakegesprek en het stellen van de diagnose, volgt
de behandeling. Het intakegesprek zal ik via (beeld)bellen
doen. De behandeling vindt plaats in mijn praktijk, waar
alle regels met betrekking tot hygiëne en specifiek voor
covid-19 in acht worden genomen.
Tijdens een behandeling wordt niet alleen aan de symptomen, maar ook aan de oorzaak van een aandoening
gewerkt. Lichamelijke en psychische aspecten plus leefstijl
komen aan bod om de gezondheid te verbeteren.
Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van acupunctuur en massage. Zo kan iemand die last heeft van rugpijn
eerst behandeld worden met acupunctuur en daarna met
shiatsu-massage. Er wordt ook aandacht besteed aan factoren die de rugpijn veroorzaken. Als het bijdraagt aan het
effect van de behandeling, kan er gebruik gemaakt worden
van aanvullende therapieën. Ooracupunctuur, voetzonereflextherapie, magneettherapie, triggerpointtherapie, moxa
en cupping zijn hier voorbeelden van.
Naast klassieke acupunctuur, geef ik ook Japanse acupunctuur en acupunctuur die specifiek gericht is op pijnbestrijding.
Japanse acupunctuur is een zeer verfijnde en effectieve
vorm van acupunctuur. Bij deze behandelwijze is het voordeel, dat het zetten van de acupunctuurnaalden vaak als
pijnloos wordt ervaren.
Tegenwoordig gebruik ik ook een vorm van acupunctuur en
massage, die met name gericht is op pijnbestrijding.

Het 1 op 1 dieet met Dolly Theunissen
Troostdekentjes,
knuffels
en zorgenvriendjes!

Mijn naam is Dolly Theunissen en ik ben
een startende ondernemer met een praktijk voor afslanken én gewichtsbeheersing. Ik werk met Het 1 op 1 Dieet
Stappenplan. Dit is een programma waarin gezonde voeding wordt gecombineerd
met uitgebalanceerde maaltijdvervangers.
De kracht van ons concept is dat wij mensen 1 op 1 begeleiden.
Uit eigen ervaring weet ik dat afvallen een
dingetje kan zijn. Om daarna je nieuwe
gewicht te behouden is helemaal lastig.
Mij is het gelukt dankzij persoonlijke
begeleiding van mijn The 1:1 Diet consulent.
Afvallen én gewichtsbehoud, wie wil
dat nou niet?!
The 1:1 Diet helpt je om verantwoord af
te vallen. Vanaf het begin leer je ook om
gezond te eten. Het Stappenplan is een
flexibel plan, wat helemaal afgestemd kan
worden op jouw leven en behoeftes. Ik
help je graag om samen met jou een plan
te maken waarbij je fijn afvalt en ook leert
dat je heerlijk en gezond kunt eten zonder
weer in je oude patroon terug te vallen.
Kortom een realistische route naar een
gezonde leefstijl waarbij je je zelfverzekerder voelt. Beweging hoort daar natuurlijk ook nog steeds bij.

Gun jezelf dus die gezonde leefstijl en dat
je je weer lekker en fit voelt. Bel, app of
mail me voor een afspraak. Dan kunnen
we beginnen!
Het 1 op 1 Dieet met Dolly
Dolly Theunissen
Groesbeekseweg 246B
6523 PJ Nijmegen
afvallen@1op1dieetmetdolly.nl
+31 (0)6 25 126 908

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

+31(0)6 25 126 908
afvallen@1op1dieet
metdolly.nl

eigen consulent.
Met The 1:1 Diet heb je je
ding voor extra
elei
Persoonlijke 1 op 1 beg
Je staat er bij
.
tips
en
tie
tiva
mo
suppor t,
is the one!
s
Thi
r.
ons nooit alleen voo

Het 1 op 1 Dieet in
Nijmegen

Troostdekentjes is een
organisatie die met alleen
vrijwilligers belangeloos
knuffels en (troost)dekentjes haakt en breit voor kinderen die het, om wat voor
reden dan ook, moeilijk
hebben. Bijvoorbeeld door
de thuissituatie, ziekte,
handicap, armoede, wonen
in een instelling.
Troostdekentje
Gelderland/Flevoland is
een van de afdelingen in
Nederland. Inmiddels hebben we een aardige voorraad opgebouwd en zijn op
zoek naar nieuwe doelen
die we kunnen steunen.
Kent u een kindje of gezin
met kinderen dat het moeilijk heeft? Of bijv. kinderen in een pleeggezin,
medisch kinderdagverblijf,
gezinshuis, of een andere
niet zo makkelijke situatie?
Of wilt u iets vragen of een
donatie voor verzendkosten
doen?
U kunt contact opnemen
met Troostdekentjes
Gelderland/Flevoland via
onderstaand emailadres:
hettroostdekentjegelderland@gmail.com
Onze Facebookpagina: het
troostdekentje GelderlandFlevoland e.o.

Hiermee kun elk denkbare pijnklacht verlichten of verhelpen. De veelvoorkomende klachten als nekpijn, pijn van de
schouders, rugpijn, pijn in knieën en enkels komen niet
alleen in aanmerking hiervoor, maar ook het behandelen
van neuropathie (ook als deze door chemokuren ontstaan),
jicht, pijnklachten door reuma, trigeminus neuralgie, oogpijn, buikpijn, hielspoor, etc..
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag (en
incidenteel op zaterdag) op afspraak.
Wees welkom voor een intake. Samen stemmen we dan af,
welke behandelwijze passend is bij je klachten.
Voor meer informatie en contact: 06 57596681 of
www.floorpieper.nl

Acupunctuur en shiatsu-massage kunnen heel
veel gezondheidsklachten verhelpen of verlichten.
Spijsverteringsklachten en buikpijn
Hielspoor
Stijve of pijnlijke nek en schouders, frozen shoulder,
kniepijn, enkelpijn
Verstuikingen, verrekkingen, sportblessures
Astma
Vermoeidheid
Depressie
Hoofdpijn
Tenniselleboog
Rugpijn
Neuropathie

SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR
bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81

Ischias
Jicht
Gewrichtspijn,
Reumatische
klachten,
Spierpijn

Longklachten
COPD
Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch Kortademigheid
Veelal vergoed door verzekeraars

Ondersteuning bij afvallen of stoppen met roken
Gynaecologische klachten:
Hooikoorts
menstruatieproblemen,
Pijn na een
Slapeloosheid overgangsklachten
operatie
Staat uw klacht er niet tussen?
Dan kunt uw voor informatie telefonisch contact opnemen.

Benieuwd
w a a r w e j ou
bij kunnen
helpen?
Forte Welzijn is er voor iedereen uit Berg en Dal.
Heb je een vraag of wil je zelf helpen?
Bel 085 040 60 66 of mail naar info@fortewelzijn.nl.

www.f ortewelzijn.nl
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Jongeren in Berg en Dal
Of het nu gaat om een referentie voor
werk, meegaan met een oudergesprek
op school of advies over een vervolgopleiding. De jongerenwerkers helpen
graag hierbij.
Zij zetten zich in voor jongeren van 1223 jaar. Ze ontmoeten de jongeren
onder andere op straat, school en andere ontmoetingsplekken. “Door contact
met elkaar te hebben op momenten dat
het goed gaat, bouw je een band op en
weten ze mij ook te vinden voor bijvoorbeeld vragen over relaties, financiën of gewoon een luisterend oor”,
vertelt Fleur Buijs, jongerenwerker bij
Forte Welzijn. “Ook maak ik jongeren
enthousiast om zelf activiteiten te organiseren.”

Jongereninloop Maddogs en De Tof
De jongereninloop is ook tijdens de
lock down open. Dit om ervoor te zorgen dat ze minder eenzaam zijn en ze
een plek te bieden waar ze zich kunnen
blijven ontwikkelen. Nourdin Kerkri,
jongerenwerker Forte Welzijn: “De
gevolgen van corona worden onderschat. Mensen hebben vaak niet in de
gaten dat jongeren van deze leeftijd
kwetsbaar zijn.” Zo kan het zijn dat ze
door alle beperkingen eenzaam en
somber zijn en achterstanden op school
oplopen. Juist in deze tijd kunnen de
jongerenwerkers kijken wat er afspeelt
bij de jongeren en hierop inspelen.
Uiteraard houden ze zich aan de coronaregels.
www.fortewelzijn.nl

Oogzorg en hoorzorg bij Mol Optiek!
Inmiddels is Mol Optiek aan de Heerbaan in Millingen a/d
Rijn al weer vier jaar een vertrouwd adres.
U vindt bij Mol Optiek een uitgebreide collectie monturen,
zonnebrillen en contactlenzen in elke prijsklasse.
Ook voor oogzorg kunt u bij Mol Optiek terecht. Oogmeting
en oogdruk meting, indien nodig verwijzen wij u door naar
uw huisarts.
Heeft u recht op zorgvergoeding? Dit wordt voor u uit handen genomen, wij werken samen met alle zorgverzekeringen.
Loop gewoon eens binnen om vrijblijvend en kosteloos uw
ogen te laten controleren.
Vanaf 1 april a.s. kunt u weer iedere donderdag middag
terecht voor uw hoortoestellen. Coppes hoorzorg uit
Groesbeek is dan aanwezig van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Hiervoor kunt u telefonisch of via mail een afspraak voor
maken.

graag tot ziens.
Peter en Lia Mol, Mol Optiek
Heerbaan 132b Millingen a/d Rijn | 0481-769113 |
info@mol-optiek.nl | www.mol-optiek.nl

UW opticien

• Brillen
• contactlenzen
• zonnebrillen
• hoortoestellen
Wij regelen de vergoeding
bij uw zorgverzekeraar!

Graag tot ziens!
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

(Advertorial)

Eefs Voetmassage in Beek is weer open!
Foto vlnr: Jongerenwerkers Nourdin, Fleur en Sanne.

Bloedprikken op prikpost CWZ?
Maak eerst een afspraak

Kun jij in deze Corona periode wel wat extra ontspanning
gebruiken? Wil jij graag op een veilige manier jouw lichamelijke klachten verlichten?
Voetreflexmassage kan o.a. toegepast worden voor het verlichten van spanning & stress, rug-en nekklachten, oedeem,
bekkenklachten, misselijkheid, spijsverteringsproblemen en
hormonale klachten. Informeer naar de mogelijkheden. En
voel je welkom voor een ontspannende voetreflex massage!
Cadeau tip: geef iemand, waarvan jij vindt dat hij of zij wel
een ontspannende voetreflex massage kan gebruiken, een
cadeaubon van Eefs Voetmassage cadeau
Bel Eveline voor een afspraak op 06-44832637 of mail
info@eefsvoetmassage.nl
Neem een kijkje op: www.eefsvoetmassage.nl
Adres Eefs Voetmassage: Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal)

Vanaf maandag 15 maart 2021 kunnen patiënten voor bloedafname op de CWZ-locaties en
prikposten in Nijmegen en Groesbeek alleen
nog terecht op afspraak. Voor de locaties in
Druten en Grave geldt dit al vanaf 18 januari.
Patiënten plannen zelf gemakkelijk online een
afspraak in.
Waarom de bloedafname vooraf reserveren?
Als u online een afspraak maakt, kunnen wij u
sneller helpen en hoeft u minder lang te wachten.
Zo kunnen we bovendien drukke momenten voorkomen en de 1,5 meter afstand waarborgen.
Welke prikposten doen mee?
Nijmegen
CWZ B82, Bloedafname voor specialisten, Weg
door Jonkerbos 100
CWZ
Bloedafname
voor
huisartsen,
Burgemeester Daleslaan 27
CWZ Waalsprong, Carbatinastraat 3
De Schakel, Archimedesstraat 9
Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstr. 22
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kan.
Mijllinckstraat 5
De Dageraad, Weezenhof 91
Apotheek medisch Centrum St. Anna, St.
Annastraat 178
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
Ontmoetingscentrum De Grondel, Zwanenveld
90-82
Gezondheidscentrum Lindenholt, Horstacker 16-

44
Medisch Centrum Oud West, Marialaan 348
De Biezantijn, Waterstraat 146
Wijkcentrum de Brack, Leuvensbroek 1200
Groesbeek
De Mallemolen Kloosterstraat 11
Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39
Hoe werkt het?
• Ga naar:
www.cwz.nl/bloedprikken of naar www.inrtrombosedienst.nl/prikposten
• Klik op: Plan hier uw afspraak voor een bloedafname
• Klik op de gewenste plaatsnaam
• Zoek de gewenste prikpost
• Kies in de agenda de gewenste dag en tijdstip:
klik op dit vakje
• Vul de gevraagde gegevens in en klik op
Verzenden
• U krijgt een scherm te zien met de gemaakte
afspraak. U krijgt via de email ook een bevestiging hiervan
• In de email staat een link waarmee u de gemaakte afspraak ook kunt verwijderen
Lukt het niet?
Lukt het niet om online een afspraak te maken?
Dan kunt u een medewerker van het digitale
afsprakenbureau bellen: 024 365 87 87. Het digitale afsprakenbureau is bereikbaar tussen 9.00 tot
12.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur.

Praktijk voor Fysio, manuele
en oedeemtherapie Vink.
Nielingen 91 Millingen
Hengemunde 42 Leuth
024-6632784
www.fysioleuth.nl
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Het verhaal van Jan

“Mijn eigen ritme bepalen is heel fijn. In mijn
eigen nieuwe huisje. Een klein appartement
met één slaapkamer. Ik kan zo naar de groep
wandelen, of even bellen als het nodig is.
Beschermd Thuis heet dat. Echt fijn, want zo
kan ik nog aanleunen bij de groep.”

“Ik wil terugval voorkomen. Maar daar heb
ik elke dag hulp bij nodig. Daarom woon ik in
een beschermde woonvoorziening van de RIBW.
Dat heet Beschermd Wonen. Zo is er altijd
iemand in de buurt die helpt om slechte
momenten mee op te vangen.”

Jarenlang woonde Cato (34) in een beschermende woonvorm. En nu voor het eerst op haarzelf.
Het was wel even wennen in het begin. “Maar
het gaat beter dan gedacht. Ik kookte ook in de
woongroep al voor mezelf, want ik eet vegetarisch; ik hou van curries en risotto. Wat ik moeilijk
vind is contact met instanties, online bankieren,
zelf iets regelen bij een winkel. Soms vind ik het
eng om de straat op te gaan. Omdat ik nu alleen
woon, kan ik mijn eigen ritme bepalen. ’s Ochtends rust ik, om te zorgen dat ik ’s middags niet
te moe ben.”

Jan (45) woont ruim vier jaar beschermd bij de
RIBW. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie
met psychotische periodes. “Ik heb vaak begeleiding nodig om mijn slechte momenten op te
kunnen vangen. Als ik een psychose krijg kan ik
mezelf namelijk niet meer goed redden.” Dan zien
zijn begeleiders zijn worsteling en zijn ze er voor
hem.

instantie nummer 5, dus ik ging ervan uit dat het
niets zou worden, maar later werd ik toch gebeld
dat ik de woning kon krijgen”, vertelt Astrid.
Na anderhalve week kreeg ze de sleutel van haar
nieuwe huis en kon direct verhuizen. Astrid:“Ik heb
alleen een beetje schoongemaakt. Ik moet nog wel
een lamp ophangen en wil de muren nog sauzen,
maar dat komt later wel. Het heeft geen haast.”

Nieuw huis in bekende omgeving
Astrid woont nu vier maanden in een appartement
in een prachtige omgeving, vlak bij de natuur en
dicht bij de RIBW-woning waar ze tien jaar
woonde. “Het is fijn om in een bekende omgeving
te zijn”, zegt ze. “Ik heb me ook aangesloten bij
RIBW Samensterk begeleiding, een lotgenotengroep. Ik krijg veel steun van medecliënten en kan
mijn ervaringen en tips delen met anderen. Daarnaast volg ik een training Geld en Administratie via
Z11, zodat ik nog beter mijn geld kan beheren.”

Jan hoopt met de herstelondersteunende begeleiding die hij krijgt in de toekomst weer op zichzelf
te kunnen wonen. “Of die wens echt werkelijkheid wordt, dat weet ik nog niet.”

Bijna direct verhuizen

Vrijwilligerswerk in de buurt
“Ik heb autisme en OCD, een dwangstoornis,
en heb veel baat bij duidelijkheid en regelmaat.
Betaald werk lukt niet, dan is de druk te hoog.
Wel werk ik vier middagen in de week vrijwillig
bij een bibliotheek. In een klein team, heel gezellig, ik ben goed in ordenen.”

Rustige stapjes
Haar vaste begeleidster van de woongroep komt
elke week, voor hulp en advies. “Ze kent me sinds
2013. En weet hoe ze op me moet reageren, ook
als ik in paniek raak. Het is heel fijn dat ze praktisch is; en ze kan me net even een zetje geven.”
Cato maakt een aantal uur per week gebruik
van de groepsbegeleiding in een beschermende
woonvorm in de buurt. Ook kan ze als het nodig
is terugvallen op de 24-uurs beschikbaarheids- en
bereikbaarheidsdienst. Dit geeft haar een veilig
gevoel.

De eerste tijd vond ze het wel spannend allemaal,
maar nu voelt zich zo op haar gemak in haar
nieuwe huis, dat het nu waarschijnlijk weer enorm
wennen zou zijn als ze teruggaat naar beschermd
wonen. “Met de buren heb ik een goed contact.
Ze stonden me tijdens de verhuizing allemaal op
te wachten in de gang”, vertelt Astrid lachend.
“Ik vermaak me goed, ik fiets en wandel veel
samen met oppashond Rex.” Astrid ziet haar
RIBW-begeleider op dit moment nog een uur in
de week.

Het verhaal van Astrid
“Ik vind het fijn om zelfstandig te wonen, al
voel ik me soms natuurlijk ook alleen. Dan
denk ik weleens: woonde ik nog maar bij de
RIBW. Op mezelf wonen is een grote verandering, maar het went. Mijn familie vindt dat ik
enorm ben opgeknapt sinds ik hier woon.
Mijn moeder zegt dat iedere keer als ze me
ziet.”

Meer ondernemen in de ‘gewone’ wereld
Astrid heeft het prima naar haar zin, al zou ze
nog wel meer willen ondernemen in de ‘gewone’
wereld. “Misschien werken als postbezorger, dat
heb ik eerder vijf jaar gedaan. Het is eenvoudig
werk, je wandelt lekker en hebt leuk contact met
mensen. In het huis waar ik nu woon zie ik mezelf
wel oud worden. Ik zou niet anders willen.”

Bijna 10 jaar woonde Astrid in een beschermende
woonvorm toen ze samen met haar begeleider
besloot om de stap te wagen om op zichzelf te
gaan wonen. Met twintig jaar inschrijftijd bij
Entree was het meteen raak. “Ik was in eerste

RIBW Nijmegen & Rivierenland maakt mensen sterker
We willen allemaal zelfstandig wonen, werken
en leven. Maar dat is niet voor iedereen even
vanzelfsprekend. Heb je door een psychiatrische
aandoening ondersteuning nodig, dan zorgen
wij samen met jou voor een zo gewoon mogelijk
bestaan in de samenleving. Jouw mogelijkheden
en talenten zijn daarbij het startpunt.

RIBW Nijmegen & Rivierenland is dé specialist
in psychiatrische begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen die vanwege
langdurige ernstige psychiatrische aandoeningen
ondersteuning nodig hebben. We werken in het
gebied in en rondom Nijmegen en Rivierenland.

We bieden een compleet aanbod als het gaat om begeleiding: van beschermd wonen tot ambulante zorg en alle
vormen er tussenin en bij participatie & werk. Ook zetten
wij ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen
meedoet op basis van gelijkwaardigheid. Het doel van onze
begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie,
participatie en inzet van het sociale netwerk van de cliënt.
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