
PERSOONLIJK BERICHT VAN DORPSCONTACT-
PERSOON
Het voorjaar is begonnen. De zon gaat weer meer 
schijnen en geeft een enkele keer al aangename 
temperaturen om buiten te zijn. Het voorjaar 
wordt vaak door mensen gezien als een nieuwe 
start. Bomen en planten groeien en bloeien, er is 
meer groen te zien, het is langer licht… allemaal 
dingen waar je weer (her)nieuw(d)e energie van 
kan krijgen. 
Dat geldt althans wel voor mij. Heerlijk om het 
voorjaar met al je zintuigen weer te kunnen erva-
ren. Wat is er dan toch veel moois. Het lijkt ook wel 
alsof ik een meer voldaan gevoel krijg van dingen 
die ik afrond of als ik mensen blij heb gemaakt 
door hulp te bieden bij wat voor hen belangrijk is. 

Überhaupt is het heel fijn om elke keer weer 
mensen blij te maken. Die positieve energie die ik 
daardoor krijg kan ik weer in andere dingen stop-
pen: mijn gezin, familie, vrienden, bezigheden in 
de tuin… En het mooie is; je oogst, wat je zaait. 
Dus als iedereen nou positiviteit zaait, wat zal onze 
omgeving dan mooi worden! Maak een wandelin-
getje met je buurvrouw of -man die slecht ter been 
is, doe een boodschapje voor een ander als hij/zij 
dat even niet redt, wees een luisterend oor, drink 
een kop koffie met iemand die niet zo veel bezoek 
ontvangt, maak eens een oprecht geïnteresseerd 
praatje met iemand uit je straat…  Ik weet zeker 
dat het je goed zal doen! 

STAND VAN ZAKEN MANTELPUNT
De afgelopen periode zijn de leden van de werk-
groep WMO van de Bewonersvereniging druk 
bezig geweest met het regelen van verlenging 
van mijn aanstelling als dorpscontactpersoon. Een 
nieuwe subsidieaanvraag is hiervoor ingediend bij 
de gemeente Buren. Op dit moment laat de ge-
meente een evaluatie uit voeren door een externe 
partij om tot een goed advies te komen. Dit advies 
zal zij dan indienen bij Wethouder Benschop en 
dan volgt een besluit. 
Mijn aanstelling als dorpscontactpersoon is nu nog 
tot 1 juli. Ik laat u zo snel mogelijk weten of de ge-
meente door wil gaan met dit project en ik werk-
zaam kan blijven als dorpscontactpersoon. 
U kunt uw steentje bijdragen aan de evaluatie 
door mij te laten weten of u gebruik zou maken 
van het Mantelpunt in geval van een hulpvraag. 
Graag hoor ik waarom juist wel of niet. U kunt dit 
mailen naar kerkavezaath4012@gmail.com.

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er weer diverse 
hulpvragen gekomen. De vragen die binnen zijn 
gekomen, gingen onder andere over:

   Vervoer;
   Aanwezigheid vrijwilliger als vervanging mantel-
zorger (respijtzorg);

   Hulp bij computerproblemen;
   Samen met Burenhulp van Welzijn Rivierstroom 
ondersteuning bieden.

Alle hulpvragen zijn vervuld of ik ben er nog steeds 
bij betrokken. 

Naast het coördineren van hulpvragen heb ik di-
verse malen contact gehad met de gemeente Buren 
en andere (hulp-)organisaties. 

SCOOTMOBIEL
Het project is van start gegaan! De scootmobiel 
voor inwoners van Kerk-Avezaath is in gebruik 
genomen sinds dinsdag 18 april. De scootmobiel 
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staat gestald bij Zalencentrum de Avezathen en  
kan door iedereen die dat wenst worden gebruikt. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u hem reser-
veert. Dit kan eenvoudig door te bellen met Leonie 
Schimmel van het Zalencentrum (06-222231442 of 
0344-681469). Om te kunnen starten zal gebieds-
team Stib wel eerst bij u langskomen om na te 
gaan of u op de scootmobiel mag rijden. Wilt u 
gebruik maken ervan en/of meer informatie krij-
gen? Neem dan contact op met mij of met Leonie. 
Mocht u vervoer of iemand nodig hebben om de 
scootmobiel bij u te brengen, dan kunt u mij bellen. 

GRENZEN STELLEN
Weet u waarom het noodzakelijk is om grenzen te 
stellen? ‘Nee’ zeggen is niet eenvoudig. Maar wie 
altijd toegeeft aan anderen, pleegt roofbouw op 
zichzelf. 
Hoe kun je je assertiviteit vergroten? In de work-
shop ‘grenzen stellen’ wordt u meegenomen in het 
herkennen en stellen van grenzen.
Locatie: Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27a
Tijdstip: inloop om 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur
Aanmelden voor de workshop kan bij Ankie 
Bonkers (ankiebongers@welzijnriviersroom.nl 
of bel 0344-602337. Toegang is gratis.

PITTIGE JAREN
Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij 
jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje 
niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer 
mag kijken, wat is dan verstandig om te doen? 
Hoe te reageren als uw 5-jarig zoontje zijn jongere 
zusje een duw geeft, omdat ze zijn speelgoed af-
pakte? Het zijn pittige jaren, soms zwaar en heftig. 
Maar gelukkig ook levendig, vol met voorvallen 
waar ouders later met vertedering op terugkijken, 
of hartelijk om kunnen lachen.
Er is een  trainingsprogramma dat geschikt  is voor 
alle ouders die ondersteuning willen bij de opvoe-
ding. Het programma richt zich op jonge kinde-

ren die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen. 
Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, 
ruzie maken en over alles in discussie gaan.
De gratis training wordt in groepsverband gegeven 
en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van circa 2 uur. 
Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld 
en ontvangt u veel informatie. Er worden verschil-
lende situaties besproken en er wordt geoefend. 
Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals: 
spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stel-
len en omgaan met ongewenst gedrag. De training 
start bij voldoende aanmeldingen in overleg met de 
deelnemers.
Geïnteresseerden kunnen contact op met een  
van de jeugdverpleegkundigen:

   Ingrid Copier: icopier@stmr.nl, 06-53742196
   Hettie de Haas: hdehaas@stmr.nl, 06-53741826
   Gerlinde Bax: gbax@ggdgelderlandzuid.nl,  
06-53295899

WEET U….
   Dat u als u slecht ter been bent een rolstoel voor 
een dag kunt lenen? Hier zijn geen kosten aan 
verbonden! Enkel een telefoontje naar 0344-
578888 (Zorgcentrum Oranjehof) en u kunt deze 
daar dan ophalen, mits beschikbaar. 

   Dat de inloopochtend bij Zalencentrum de Aveza-
then steeds drukker bezocht wordt? U bent van 
harte welkom elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur.

   Dat ik u in juni kan vertellen of ik als dorps-     
contactpersoon werkzaam blijf? 
Dit hangt af van het besluit dat de gemeente 
Buren hierover neemt. Ik hoop het!

Vriendelijke groeten,

Fleur Gaarthuis
Dorpscoördinator Kerk-Avezaath

De volgende mantelpuntnieuwsbrief zal in juni 
verschijnen. 
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