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Beste mantelzorger,  

Hierbij ontvang je de tweede Nieuwsbrief voor mantelzorgers in 
Oosterhout! Hierin vind je informatie over diverse onderwerpen 
die voor jou als mantelzorger interessant kunnen zijn. In de 
inhoudsopgave op deze pagina staan ze alvast op een rijtje. 

Met vriendelijke groet, 

In	dit	nummer:				
• Ondersteuningsgroep 

partners van dementerenden 

• Interview met Elien Leonard 

• Vakantietip 

• Waar zeg ik JA tegen? 

• Zorg voor opa of oma 
eenvoudiger 

• Oosterhoutse mantelzorgdag 

• Dementie.nl 

• Adressen  
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Ondersteuningsgroep partners van 
thuiswonende dementerenden 

In het najaar van 2016 gaat er een nieuwe ondersteunings-
groep van start voor partners van thuiswonende demente-
renden uit de regio Oosterhout.  
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Dementie bijv. na een herseninfarct of de ziekte van Alzheimer brengt de nodige spanningen met zich 
mee. Niet alleen voor de persoon die dementerend is, maar ook voor de partner. Van de partner 
wordt verwacht om zich aan te passen bij de veranderingen die zich voordoen in het dagelijkse leven. 
Zo moet de mantelzorger plotseling of geleidelijk aan bepaalde taken overnemen. Beslissingen die 
vroeger samen werden genomen of problemen die vroeger samen werden besproken, moeten nu al-
leen genomen worden. Dit brengt allerlei gevoelens met zich mee.  
 
Tijdens 6 bijeenkomsten op de donderdagochtend worden verschillende thema’s rondom dementie 
besproken. Denk aan informatie over het ziektebeeld ‘dementie’, veranderingen in het dagelijks leven, 
de relatie met de dementerende, verlies en praktische hulp. Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. 

Aanmelden via telefoonnummer 076-5223220 of e-mail hoom.vrijwilligers@hoomondersteuning.nl 

 



; 	
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Je moet zelf de slingers ophangen in het leven 

Interview met Elien Leonard, mantelzorger 
Door Nicky Oele 
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Elien Leonard is sinds 1978 getrouwd met 
Cees Leonard en ze hebben samen drie kin-
deren, welke al het huis uit zijn. Elien danst, 
zingt en maakt kunst door middel van schil-
deren en de fotografie, maar is ook mantel-
zorger. Elien zorgt namelijk voor haar man 
die de ziekte van Kahler heeft, een vorm van 
beenmergkanker. In 2004 is "de Kahler" 
vastgesteld en na vele hoogte- en dieptepun-
ten zijn we inmiddels twaalf jaar verder. 
Naast het werken bij een buitenschoolse op-
vang, wat Elien heerlijk vindt, verzorgt ze ook 
haar man. Gelukkig kan Cees een aantal din-
gen wel zelf maar zal hij altijd hulp nodig 
hebben.  
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Ik kan me niet indenken om het niet te doen, geeft Elien over het mantelzorgen aan, maar ondanks 
dat komt alles op mij aan. Praktische zaken als de boodschappen doen, het eten koken en het huis-
houden doen. Maar ook het rijden naar de ziekenhuizen voor onderzoeken en het verzorgen van Cees 
thuis. Hoe je het ook draait of keert, mantelzorgen houdt niet op. Elke dag is een dag als mantelzor-
ger. Dat betekent niet dat ik het niet wil doen maar je moet wel een strategie hebben om door te 
kunnen blijven gaan. Je moet de balans zien te vinden met aan de ene kant het mantelzorgen en alles 
wat daarbij komt kijken en aan de andere kant tijd nemen voor het ontladen, ontspannen en tijd voor 
jezelf nemen. Dat betekent ook dat je in het leven zelf de slingers op moet hangen en nog van het 
leven moet genieten. Die belangrijke strategie heeft Elien zich al jong aangeleerd doordat ze in korte 
tijd na elkaar haar vader en moeder is verloren. Als vanzelfsprekend voegt Elien hier aan toe dat ze 't 
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vertikt om zich bij tegenslagen neer te leggen. Ze 
heeft nog zoveel te geven en het leven is veel te kort.  

Voor mij als interviewer komt Elien over als een 
krachtige en levenslustige vrouw die de kaas niet 
zomaar van haar brood laat eten. Maar die wel even-
wichtig bezig is om het beste uit het leven te halen 
voor zichzelf en Cees. Mede daardoor vraag ik Elien 
naar wat zij andere mensen mee zou willen geven die 
in een soortgelijke situatie zitten. Ze antwoordt met 
de regie in eigen handen nemen, en ook al zeggen 
doctoren iets anders ga op je eigen intuïtie af. Dat is 
voor mij iets makkelijker omdat ik een medische ach-
tergrond heb, maar met logisch nadenken kom je ook 
een heel eind. En alsjeblieft gebruik humor, dat is zo 
belangrijk om te relativeren. Blijf positief ingesteld 
want je leeft maar één keer. En als laatste maar zeker 
niet de minste is voor ons het geloof een belangrijke 
steun.  
Geloof, hoop en liefde...  

"Oh ja... en iedereen zou een bucketlist moeten heb-
ben", voegt ze nog snel en lachend toe. 

Wil je graag meer weten over Elien en Cees Leonard 
dan verwijs ik graag naar hun website: 
www.cees-elien.net 

Foto’s: Coert Binnekamp 
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Vakantietip 
 
Ben je op zoek naar een aangepaste vakantie? De Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakan-
ties (NBAV) geeft jaarlijks een “Blauwe Gids” uit, waarin alle aangepaste vakantie-accommodaties die 
zijn aangesloten bij de NBAV worden vermeld. De individuele reizen, groepsreizen of vakanties worden 
gekeurd op toegankelijkheid, rolstoelgeschiktheid, verzorging en verpleging. Deze vakantiemogelijk-
heden zijn tevens terug te vinden op de volgende website: www.deblauwegids.nl 
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Gratis boekje voor mantelzorger  
'Waar zeg ik JA tegen?' 

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoem je iemand die 
zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer je daar door ziekte of ongeval 
niet meer toe in staat bent. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen, van cliënten 
zelf, maar ook van hun naasten en professionals. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorga-
nisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar.  

Waar zeg ik JA tegen? 
Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die je belangen 
behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen 
van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen.  
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Wie geeft u het vertrouwen? 
Dit boekje en checklist geeft antwoord op vra-
gen, zoals wie behartigt mijn financiële en medi-
sche belangen? En wat mag diegene dan precies 
doen?  

Op www.wievandedrie.nl kun je de boekjes en 
de checklist levenstestament ook downloaden 
als pdf-bestand.  

 

Zorg voor opa of oma wordt eenvoudiger  
in Oosterhout 

BN De Stem, 27 mei 2016  

OOSTERHOUT - De regels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning voor opa of oma worden in 
Oosterhout soepeler. Wie zich aan de regels houdt, hoeft zelfs geen vergunning aan te vragen.  

Het moet makkelijker worden om een mantelzorgwoning neer te zetten als opa of oma meer zorg 
nodig heeft. De gemeente heeft nieuwe beleidsregels opgesteld waarbij het bijvoorbeeld mogelijk 
wordt om zonder vergunning een huisje of unit in de achtertuin te plaatsen. Wethouder Marcel Wil-
lemsen (Wonen): 

"Mensen die zorg nodig hebben, blijven langer thuis wonen. Als kinderen voor hun ouders gaan zor-
gen, kan het nodig zijn dat er woonruimte voor hen bij de ouderlijke woning wordt gecreëerd. Anders-
om kan ook. Dat er bij de kinderen woonruimte wordt gecreëerd waar een ouder kan wonen. Wij wil-
len dat als college mogelijk maken door zogenoemde mantelzorgwoningen toe te staan. Daar zijn re-
gels bij nodig. Het moet nodig zijn, het moet kunnen en het is tijdelijk. En we moeten er op kunnen 
handhaven." 

De nieuwe beleidsregels worden zo spoedig mogelijk op de website van de gemeente geplaatst. 
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Stel je vraag 

HOOM Surplus  
biedt in de gemeente Oos-

terhout: 
 

Mantelzorg ondersteuning 
voor vragen over mantel-
zorg (steun, info en vra-
gen over vervangende en 

vrijwillige zorg). 

Buddyzorg ondersteuning 
aan zorgvragers met een 
chronische en/of levens-

bedreigende ziekte. 

Vriendendienst voor on-
dersteuning voor zorgvra-
gers met een psychische 

kwetsbaarheid. 

Vrijwillige Palliatieve Ter-
minale Zorg aan zorgvra-
gers in de laatste levens-

fase. 
 

Sociaal Wijkteam  
Oosterhout  

“Samen met u zoeken we 
naar oplossingen” 
Tel: 0900 1621620 

E-mail:  
info@sociaalwijkteam.nl 

 

Handige websites 
Landelijke belangenver-

eniging:  
www.mezzo.nl 

 
Werk en Mantelzorg: 

www.werkenmantelzorg.nl 
www.mantelzorgpower.nl 

 

 

 

2

Adressen & Consulenten  

HOOM Surplus  Klappeijstraat 44a, 4901 HE Oosterhout, tel: 076-5223220 
 

Lennie Koster, tel: 06-53145211, e-mail: lkoster@hoomondersteuning.nl 
Leonie Willemse, tel: 06-12054940, e-mail: lwillemse@hoomondersteuning.nl  

Petra de Kramer, tel: 06-12063566, e-mail: pdekramer@hoomondersteuning.nl 
Info HOOM: www.hoomondersteuning.nl of info@hoomondersteuning.nl 

4 Realisatie: www.text-site.nl 

Aanmelden 

Ben je mantelzorger voor iemand uit de gemeente  
Oosterhout en nog niet bekend bij HOOM Surplus, dan kunt u 

zich aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief via 
hoom.vrijwilligers@hoomondersteuning.nl 

Vooraankondiging Oosterhoutse 
Mantelzorgdag 

Op zaterdag 12 november organiseert Surplus in samenwerking 
met Rotaryclub Oosterhout de Warande opnieuw de jaarlijkse 
Mantelzorgdag. Een dag waarop informatie, inspiratie, ontmoe-
ting en ontspanning centraal staan. Geheel verzorgd voor en door 
Oosterhouters. Iedereen die langdurig, intensief zorgt voor een 
familielid, vriend of buur kan deze dag gratis deelnemen aan de 
activiteiten.  
 
Momenteel zetten wij alles in touw om weer een mooi program-
ma aan te kunnen bieden. Volg de nieuwsbrief om hiervan op de 
hoogte te blijven. Vanaf september is het mogelijk om aan te 
melden via het algemeen nummer van Surplus 076-5223220 of 
via de website www.oosterhoutsemantelzorgdag.nl 

 

Dementie.nl  
Sinds april 2016 is het online platform van Alzheimer Nederland 
gelanceerd. Vol met informatie, tips en ervaringsverhalen voor 
iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Het eerste con-
crete resultaat van een mooie samenwerking tussen CZ met 
Alzheimer Nederland.  

Op www.dementie.nl bundelen ze de krachten met Alzheimer 
Nederland om de kennis over dementie bij mantelzorgers te ver-
groten. Het online platform biedt een schat aan informatie waar-
bij mantelzorgers bij elk artikel vragen kunnen stellen, een eigen 
tijdlijn kunnen aanmaken met voor hen interessante artikelen en 
men kan rechtstreeks e-mailen met een expert.             

 


