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Beste mantelzorgers,
Goh, wat hebben we allemaal in toenemende mate de afgelopen maanden gehoopt dat we na alle beperkende
coronamaatregelen wat meer ruimte zouden kunnen krijgen om bijeen te komen. Zeker in deze bij uitstek
gezellige en sfeervolle maand waarin velen graag met familie en vrienden de kerstdagen en oud en nieuw vieren.
Helaas zit dat er niet in dit jaar en op het moment van dit schrijven neemt het aantal besmettingen nog
verontrustend toe, evenals de druk op de zorg.
We kunnen dan ook niet anders dan in ons aller belang hiervoor begrip hebben.
Ook de traditioneel gezellige start van het nieuwe jaar met mantelzorgers en zorgvragers zal niet door kunnen
gaan. Waar we in maart nog dachten in weken blijkt het coronavirus ons veel langduriger in zijn greep te houden.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Als de regelgeving hetzelfde blijft kunnen we, weliswaar in kleine
kring toch proberen de gezelligheid en intimiteit die zo kenmerkend is voor deze dagen op te pakken. Misschien
verspreid over meerdere dagen en… met minder mensen kan er zomaar wat meer aandacht zijn voor elkaar.
In deze ‘lichtjesmaand’ is er gelukkig wel een lichtpuntje bijgekomen. Verschillende vaccins staan op het punt
goedgekeurd te worden en de eerste vaccinaties worden voorzien voor half januari. Ondanks alle beschermende
middelen en maatregelen is dat toch het ultieme middel om dit nare en gevaarlijke virus te stoppen. Medicijnen
zonder (geringe) bijwerking zijn er niet, maar laat u zich niet gek maken door virusontkenners en
vaccinatieweigeraars. Grijp de kans en ga de prik halen zodra u daarvoor in aanmerking komt. Wie van nabij het
monster dat corona heet heeft meegemaakt weet als geen ander wat voor impact dat heeft.
In vergelijking met mensen die echt getroffen zijn door de gevolgen van corona, is het ‘klein leed’ dat een
gezellig vooruitzicht, een viering, ontmoeting, of begroeting niet kon doorgaan. Gezond mogen zijn en blijven is
dan van het grootste belang. Maar toch, wat missen we steeds meer dat je op je eigen wijze je genegenheid kan
en mag tonen, bij lief en bij leed!
Ongetwijfeld komt dat terug, want dat virus gaan we echt verslaan.
Ondertussen moeten we wel de moed erin houden. En dat kunnen we! Kijk maar eens naar de reacties van
verschillende collega-mantelzorgers hoe zij erin staan. Echt bemoedigend. En ook een hartelijke reactie van onze
wethouder! Dat geeft ook het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg inspiratie om door te gaan. Met onze
consulenten die er ook in deze tijd voor u zijn, onze vrijwilligers gaan door met respijtzorg en onze
mantelzorgconsulente Jeugd houdt online de contacten warm.
Met vertrouwen kijken we dan ook uit naar het komende jaar waarin we hopen om met en onder elkaar het goede
van de mantelzorgondersteuning weer optimaal te kunnen delen.
Onze beste wensen hebben we dit keer met bijgaande mooie kaart letterlijk in beeld gebracht.
En, net als in 2020, weet dat u er ook in 2021 niet alleen voor staat.

Met vriendelijke groet, Lau Lavooij, voorzitter

Elk jaar is een bijzonder jaar met alle mooie en
soms ook minder mooie momenten. Maar 2020
zullen we blijven herinneren als het jaar van het
corona-virus. Een jaar waarin we ons enorm
moesten aanpassen om gezond te blijven. En
natuurlijk hebben we dat zo goed mogelijk gedaan
en moeten we dat zelfs nog even volhouden. Maar
aanpassen valt niet altijd mee. Je mist een uitstapje,
bezoekje of een gezellig samenzijn zoals de Dag
van de Mantelzorg. Maar wat heeft het bestuur van
Lokaal Steunpunt Mantelzorg dan ook enorm haar
best gedaan om met u in contact te blijven. En om
deze vreemde tijd wat aangenamer te maken met
een opkikkertje, een verwenpakket, een extra
nieuwsbrief met een puzzel en een kunstmagazine.
En met als klap op de
vuurpijl werd er
ook nog een goed
gevulde goody bag
aan huis afgegeven!
Om het bestuur
hiervoor hartelijk
te bedanken ben ik
even aan de deur
geweest bij voorzitter
Lau Lavooij. Om met een kleine attentie te laten
weten dat de inzet van het bestuur, de consulenten
en de vele vrijwilligers enorm gewaardeerd wordt.
Dus als jullie straks weer bij elkaar mogen komen
is er taart bij de koffie!
Tot slot wens ik u, mede namens het college van
burgemeester en wethouders, een goed en vooral
gezond nieuwjaar toe. Dat we in 2021 snel van het
virus af zijn want net als u, snak ik naar een
omhelzing, een knuffel of een handdruk.
Hartelijke groet, Ariane Zwarts,
Wethouder Sociaal Domein

Het leven is wat je overkomt,
terwijl je andere plannen maakt.
Hallo,
Mijn naam is Walda van Moorsel. Samen met
mijn man Ernest en onze kinderen en
kleinkinderen vormen wij een fijn gezin. Wij
wonen met veel plezier in Gilze.
Helaas is Ernest al geruime tijd ziek waardoor
ons leven er iets anders uit is gaan zien dan
wij voor ogen hadden.
Ernest heeft de ziekte van Parkinson en is
diabetespatiënt. Deze combinatie zorgt voor
veel ongemakken. Door al deze ongemakken
heeft hij veel zorg nodig. Gelukkig hebben
wij een hele fijne achterban van familie,
vrienden en buren die ons ondersteunen waar
nodig is.
Speciaal nu in deze Coronatijd, is het niet
altijd makkelijk om je sociale leven te blijven
leiden zoals we gewend zijn. Soms is het
meer lijden dan leiden . Toch proberen we
om zo positief mogelijk in het leven te staan
en om eruit te halen wat mogelijk is. Ook al
kun je niet meer doen wat je voorheen deed,
kijk dan naar wat je nog wel kunt.
Als je hulp nodig hebt, durf te vragen.
Hiermee kan het leven wat makkelijker
worden.
Voor iedereen zou ik
willen zeggen, geniet
van het leven, op welke
manier dan ook.
Groetjes,
Walda van Moorsel.

Ik ben Suzanna Soesman, mantelzorgster voor
mijn moeder Eveline Soesman-Fontijn.
Mijn ouders leefden nog altijd zelfstandig,
ondanks dat ze beiden een respectabele leeftijd
hadden bereikt. Na het overlijden van haar
echtgenoot in 2010 wilde en kon mijn moeder
niet langer alleen in haar woning blijven. Ook
zag zij ertegenop om in een woongemeenschap
opgenomen te worden. Ze wilde graag bij een
van haar kinderen ondergebracht worden.
Ik heb haar toen voorgesteld permanent bij mij
in te trekken, wat ze met beide handen
aanpakte. Sinds die tijd zorg ik voor mijn
moeder, hebben we
samen plezier en delen we
lief en leed. Mijn moeder
is inmiddels 95 jaar oud
en naar mate de jaren
verstrijken, worden de
taken van verzorging
fysiek en mentaal zwaarder, haar mobiliteit
neemt af en ze raakt meer en meer aan huis
gekluisterd. Haar geliefde uitjes naar Pasar
Malam zijn nu door de Corona helaas niet meer
mogelijk. Ze vindt afleiding in haar
puzzelboekjes, geniet van de Indonesische
muziek die ik dagelijks draai, en volgt trouw
haar favoriete programma "The Bold and
Beautiful" op televisie.
Gelukkig is mijn moeder ontzettend lief voor
mij, ondanks dat ze aan lichte dementie lijdt, en
die liefde geeft mij de kracht om door te gaan.
Ook in 2021 waar Corona hopelijk verslagen of
beheersbaar wordt en ons wat meer vrijheid
geeft.

Als je vanuit
Het innerlijk gevoel
Oude pijn verdrijft
Openstaat voor een
Nieuwe start
En het verleden achterlaat
Zal je de schoonheid
Van het leve
Gaan zien in het licht
Van de nieuwe dag

Tonnie Wirken

Mantelzorger
Half negen naar beneden
Nog een beetje stijf van leden
Ontbijt maken voor ons twee
Want ze komt zo naar benee
Poetsen, afwas 3x in 2 dagen
Weinig eten, kleine magen!
's Middags komt haar zus voor soep
Drie uur staat ze op de stoep
Wassen, drogen, daarna net
In de kasten rechtgezet
Bonte was gaat op het rek
Als ze droogt dan is dat krek
Half negen gaan we saam naar boven
Help ze naar bed, niet onbewogen
Donderdags boodschappen bij de COOP
Niets vergeten naar ik hoop
Vrijdags naar de markt altijd
Waar ik op de fiets naartoe rijd
Zaterdags naar de bakker toe
Boodschappen doen maakt mij niet moe
Op de zondag wat rondrijden
Maar helaas een restaurant vermijden
Zo leef je dan als mantelzorg
Je krijgt de liefde wel als borg!
(Bert Oomen)

Wat wordt 2021.
Vanuit mijn makkelijke stoel kijk ik naar buiten. Zie de
mensen heen en weer lopen, een jongere met een grote
rugzak in haar fietsmandje flitst voorbij. Waarom heeft
zij zo’n haast. Ik zal het nooit te weten komen. De Arriva
bus komt langs, stopt bij de halte, laat iemand uitstappen
en vertrekt weer.
Veel reuring buiten.
Vanuit mijn zitpositie heb ik een prima uitzicht op wat er
buiten gebeurt. Op dit moment is het regenachtig met
harde windstoten, je wordt er niet vrolijk van. Ik laat het
aan mij voorbijgaan. Het is tenslotte winter. Winter, het
lijkt wel voorjaar, half november 15 graden op de
thermometer.
Denkend aan wat wij in de laatste maand van 2020
allemaal nog gaan doen kan ik wel positief inzien,
kerstmis, oud en nieuw, verjaardagen in de eerste helft
van 2021.
2020 is voor ons niet helemaal negatief verlopen.
Ondanks Corona, afstand houden en binnenblijven is ons
appartement toch op 1 augustus opgeleverd en op 1
september zijn wij er gaan wonen. Wel hebben wij
afstand bewaard.
Geen trappen meer lopen en wij genieten van onze
nieuwe woning.
Als er in 2021 een medicijn tegen het Covid virus komt
zullen wij vooraan staan om de injectie te ontvangen.
Terugkijkend naar 2020 en dan een prognose te maken
voor 2021 kan het alleen maar beter gaan.
De ondernemers in de horeca zagen de omzet
omlaaggaan en kunnen binnenkort weer de stoelen en
tafels buiten zetten.
De ziekenhuizen gaan weer terug naar een normale
verlening van ziekenzorg aan behoeftige.
De weergoden gaan in 2021 meer dagen met zon en
weinig regen voorspellen.
Wij wensen alle lezers, mantelzorgers, vrijwilligers een
gezond en gelukkig 2021 toe.
Geniet van de zon, en koester de positieve momenten.
Tiny en Ton Pelders

Recept kerstkoekjes
Ingrediënten
Voor het deeg:
•
200 gr boter, op kamertemperatuur
•
160 gr witte basterdsuiker
•
½ citroen, rasp
•
¼ tl zout
•
1 eidooier, op kamertemperatuur
•
300 gr bloem
•
½ tl baking soda
Verder nodig:
•
bloem, voor het werkblad
•
1 ei, losgeklopt
•
100 gram amandelschaafsel of grove suiker
Doe de boter, basterdsuiker, citroenrasp en het zout in een kom en meng door elkaar. Meng de
eidooier erdoor en voeg tot slot de bloem en baking soda toe. Kneed alles tot een deeg, verpak het
in plasticfolie en laat het minimaal 1 uur rusten in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 170 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.
Kneed het deeg kort door en rol het op een licht bebloemd werkblad uit tot een dikte van ongeveer 4
millimeter. Steek met een ronde koekjesuitsteker (dit kan ook met bijv. een glas) cirkels uit het
deeg. Steek met een kleinere uitsteker een rondje uit het midden van elk koekje, zodat het een
kransje wordt. Het deeg dat overblijft kun je opnieuw uitrollen en koekjes uit steken.
Leg de kransjes op de bakplaat, bestrijk ze met ei en bestrooi ze met amandelschaafsel of grove
suiker. Bak de koekjes in 13-16 minuten tot ze licht goudbruin zijn. Laat ze afkoelen op een rooster.
https://rutgerbakt.nl/kerst-recepten/kerstkransjes-bakken-recept/

Een terugblik op De Dag van de Mantelzorg 2020.
Dat ondanks het niet doorgaan van De Dag van de Mantelzorg
het een mooie dag is geworden op 10 november heeft het
bestuur en consulenten gemerkt aan de vele lieve en mooie
reacties die wij hebben mogen ontvangen na het uitreiken van
de verrassingstassen. In dit
bijzondere jaar hebben wij alle
mantelzorgers jong en wat ouder
persoonlijk bezocht en verwend.
Dit hebben wij kunnen realiseren
mede dankzij de hulp van al onze
vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren.

Jonge mantelzorgers op bezoek bij de burgemeester.
Woensdagavond 28 oktober zijn Rob, Susanne
en Jeanine (consulente JMZ) bij de
burgemeester geweest. Nick is online
aangesloten en Jessica kon er helaas niet bij
zijn. We zijn daar geweest naar aanleiding van
een oproep van de burgemeester om in contact
te komen met jongeren. Deze jongeren wilde
graag hun kant van het verhaal als jonge
mantelzorger vertellen aan de burgemeester.
Zo kreeg hij inzicht hoe het is voor jongeren
om hier (gemeente Gilze en Rijen) op te
groeien met zorg, maar ook waar zij tegenaan
lopen als jonge mantelzorgers en wat de
meerwaarde is van de mantelzorgconsulente
Jeugd.

Inloopochtend Lokaal Steunpunt Mantelzorg.
Een kopje koffie/thee drinken en andere mantelzorgers ontmoeten
Deze bijeenkomsten zijn niet alleen voor de mantelzorger, maar
ook voor degene voor wie gezorgd wordt. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze bijeenkomsten.
We vinden het wel fijn als U zich vooraf even aanmeldt i.v.m de
Coronarichtlijnen. Dit kan via de mail
consulenten@mantelzorggilzerijen.nl of telefonisch 06 30858182
De eerstgeplande koffieochtend is op: 7 januari 2021 van.10.30 tot 12.00 uur in CC De
Schakel in Gilze. Deze activiteit natuurlijk als de coronarichtlijnen dit toelaten.
Anja en Sandra (consulenten)
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2021 en dan hopen we
dat we u weer wat aan kunnen bieden. Voor nu wensen wij u fijne,
veilige en coronavrije feestdagen en een goede start van 2021.

