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Nieuwsbrief juni 2021 nr 4  

Voorwoord van de coördinator: 
 

Beste lezers, 
 

Dit jaar hebben wij lang moeten wachten 

op lenteweer. Het is nu net,  alsof we in 

één klap in de zomer zijn beland. De zon 

die heerlijk schijnt, maakt dat ik mijn dag 

vrolijker begin. Het maakt het mij  

gemakkelijker om naar buiten te gaan. 
 

In deze nieuwsbrief is er op allerlei 

manieren aandacht voor de partner als  

mantelzorger.  Persoonlijk vind  ik het 

interview met Marlous Klekamp heel 

mooi. Rob en ik zijn een morgen bij haar 

op de koffie/thee geweest. Een bijzondere 

morgen waar wij over Jan Harm hebben 

gesproken, maar ook over hoe je kunt 

voorkomen dat je relatie een zorgrelatie 

wordt. 
 

Graag  willen wij in september weer 

beginnen met de bijeenkomsten. Dit kan 

alleen als de ruimte in Wijksteunpunt de 

Schout weer open is voor bijeenkomsten 

van buitenaf! Meer hierover op blz. 2. 

Voor donderdag 16 september is Niels 

Farenhorst uitgenodigd om te  komen 

vertellen over Parkinson en Stress. Denk 

dat wij daar allen over kunnen meepraten.  

U hoort nog van ons! 
 

Veel lees plezier! 

 

Joke Pullen 
 

 

 

COLOFON: 

Adres bijeenkomsten: 

 

Wijksteunpunt de Schout 

Schoutenhof 27 

7773 CC Hardenberg 

 

Coördinator Parkinson Café H’berg e.o.: 

Joke Pullen   

Tel.: 06-14056171 

 

Email:       

info@parkinsoncafehardenberg.nl 

 

Internet:   

http://parkinsoncafehardenberg.nl   

 

Facebook:       

www.facebook.com/parkinsoncafeharden

berg 

 

De Parkinson 

Vereniging is 

dé belangen-

behartiger voor 50.000 mensen met de 

ziekte van Parkinson of een parkinsonisme 

en hun naasten. Samen oefenen we meer 

invloed uit op het beleid van de overheid. 

We helpen elkaar met informatie, tips of 

een luisterend oor. Als u lid wilt worden of 

dit overweegt, vindt u meer informatie op: 

https://www.parkinson-

vereniging.nl/help-mee/lid-worden 

 

 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal  eind  

september 2021 verschijnen . 

mailto:info@parkinsoncafehardenberg.nl
http://parkinsoncafehardenberg.nl/
http://www.facebook.com/parkinsoncafehardenberg
http://www.facebook.com/parkinsoncafehardenberg
https://www.parkinson-vereniging.nl/help-mee/lid-worden
https://www.parkinson-vereniging.nl/help-mee/lid-worden
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(Gespreks)groep voor  partners 
Via de klankbordgroep kwam de vraag of er iets georganiseerd kan worden voor de partners 

van iemand  met de  ziekte van Parkinson. Er kan bij de partner de behoefte zijn om met 

andere partners  ervaringen te kunnen delen, erkenning en herkenning te kunnen vinden en  

tips uit te kunnen  wisselen. 

 

Zijn er partners die ook graag met anderen willen praten en ervaringen delen? Als u 

belangstelling heeft, stuur dan een mailtje voor vrijdag 16 juli 2021. 

Als er voldoende belangstelling kan er in september een datum geprikt worden. 

 

Mail kunt u sturen naar: info@parkinsoncafehardenberg.nl 

 

 

Terug naar normaal of toch niet…. 
Eindelijk klinken er positieve geluiden rondom het coronavirus. Binnenkort worden er nog 

weer meer versoepelingen verwacht van de corona regels. En als alles meezit, kan er in de 

zomer en hopelijk ook daarna weer meer. We gaan richting ‘normaal’. 

 

Zo kijken wij uit naar de eerste bijeenkomst van het parkinson  café. 

Op dit moment gaan wij er een beetje vanuit dat dit op donderdag 16 september zal zijn. 

Maar dan moet de ruimte van de Schout beschikbaar zijn. En dat zal in september kunnen 

zijn, maar ook in oktober.  

En waar wij graag terug gaan richting normaal, is al wel duidelijk dat er wat gaat 

veranderen. 

 

In de zaal van de Schout mogen vanaf nu maximaal 30 mensen tegelijk aanwezig zijn. Dit is 

inclusief spreker, gastvrouwen, gastheren. 

Dit houdt in dat u zich aan moet melden voor de bijeenkomst. En daarbij geldt vol=vol. 

Daarna komt u op de reservelijst. En als er iemand zich afmeldt wegens mooi fietsweer, dan 

kan er nog iemand van de reserve lijst  gebeld worden. 

 

En, daar hebben wij in de klankbordgroep ook over gesproken, bij veel animo voor een 

onderwerp gaan wij proberen een tweede  bijeenkomst  met hetzelfde onderwerp te 

organiseren. 

Hoe dit allemaal in de praktijk zal gaan, weten wij nog niet. De tijd zal het leren…. Maar 

terug naar het ‘normaal’ van voor de corona crisis zal niet gaan. 

mailto:info@parkinsoncafehardenberg.nl
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Marlous Klekamp 
Onze rubriek heeft dit keer een geheel andere inhoud, dan u van ons gewend bent. Deze week 

nam ik deel aan een zogenaamde zoomvergadering, namelijk het  halfjaarlijkse overleg van 

de klankbordgroep van het Parkinson Café Hardenberg. Tijdens deze vergadering wordt er 

gesproken over de afgelopen bijeenkomsten van het café en over de komende 

bijeenkomsten. Het eerste agendapunt konden we zo van de agenda afhalen. We komen 

immers al tijden niet bij elkaar. Dan de komende bijeenkomsten. Welke sprekers, welke 

onderwerpen, of ook eens wat muzikaals of met beweging?  Daar kom je nog wel een keer 

uit, dus was er tijd voor andere gesprekken. Het onderwerp “mantelzorg” kwam aan de orde. 

Het bleek een hot item te zijn en soms ook een beladen onderwerp met schuldgevoelens, 

gevoelens van onbegrip, het gevoel opzij gezet te worden enzovoort.  

Nu zou ik samen met Joke Pullen op bezoek gaan bij Marlous Klekamp, vanwege het 

overlijden van Jan Harm. Jan Harm stond aan de wieg van Parkinson Café Hardenberg.  In 

2014 was hij één van de initiatiefnemers voor het oprichten van het Parkinson Café  en nog 

steeds was hij lid van de klankbordgroep. We kregen nu de gelegenheid om tijdens ons 

bezoek ook over de rol van de partner  als mantelzorger van gedachten te wisselen.  

 

We troffen het wel, op de 28ste mei. Eindelijk de zon, dus we 

konden lekker buiten zitten. Samen haalden wij herinneringen 

op.  Het is natuurlijk een ramp om zo  plotseling afscheid te 

moeten nemen. Marlous van haar grote liefde, wij van een 

lotgenoot. Voor Marlous is het een dagelijks gemis, maar 

helemaal afscheid heeft ze niet genomen. Ze voelt hem nog 

steeds om haar heen en dat voelt prettig. Maar de realiteit is, 

dat Jan Harm er niet meer is en daarmee zijn ook alle  

hulpverleners verdwenen. Zij  mist de aanloop van deze 

aardige mensen, maar bovenal mist ze Harm zelf met zijn  

originele ideeën, zijn denken in oplossingen en zijn geloof in 

mogelijkheden ook voor de ander. Als dirigent van een koor in 

Ommen wilde hij iedereen wel solo laten zingen. Iedereen gaf hij zelfvertrouwen, hij zag het 

talent en geloofde in je. 

Desgevraagd wil Marlous best wat vertellen over haar rol als mantelzorger. Jan  Harm 

stimuleerde  Marlous altijd al om haar eigen leven te leiden , door eigen dingen te doen. Nadat 

hij een knieoperatie had ondergaan in 2017, ging het behoorlijk achteruit met hem. Het was 

noodzakelijk dat er zorg kwam. Harm wilde vooral zorg van instanties, zodat het leven voor 

met name de naasten om hem heen door kon gaan. Bovendien was hij er van overtuigd, dat 

dan de relatie tussen de partners meer gelijkwaardig blijft. Verder vond hij, dat je  zoveel 

mogelijk samen dingen moet blijven doen, die je allebei altijd leuk gevonden hebt. Maar dus 

ook apart. Marlous ging bijvoorbeeld een aantal weken naar haar broer in Thailand. Ook ging 
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ze naar Barcelona.  Het werd haar van harte gegund om ook wat tijd voor zichzelf te hebben. 

De kinderen bleven afwisselend bij  Jan Harm. Zij beschouwden de tijd die ze zodoende met 

hun vader hadden, als een cadeautje.  Tegelijkertijd gaf het de kinderen ook inzicht in de 

toestand van hun vader en begrip voor de situatie van hun moeder. De kinderen even in de 

rol van mantelzorger; toch wel even schrikken! 

Marlous heeft besloten een B&B te beginnen. Jan Harm wilde dit 

eigenlijk al!  Ze heeft er een prachtige  plek voor in haar huis en 

de voorzieningen zijn eigenlijk klaar.  We hebben alles bekeken 

en dat wordt vast een succes.   Marlous moet immers ook voor 

inkomsten zorgen. Mede daarom , geeft zij ook nog pianoles en 

werkt zij op een kinderdagverblijf. Dat zij plannen blijft maken en 

zo zelfstandig mogelijk in het leven staat, beschouwt zij ook als 

een cadeautje van Jan Harm.  Ook gaat het  gesprek nog even 

over het waardige afscheid vanuit  de Brigittakerk in Ommen, 

waar naaste familie op persoonlijke wijze Jan Harm in herinnering 

brachten. Veel bewondering trouwens ook voor  dochter Sophie, 

die op dát moment tóch een ontroerend afscheidslied kon 

zingen!  

Contactgegevens voor het B&B van Marlous 

https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/ommen/b-b-uit-de-kunst/75918/ 

Al pratende kwamen we met z’n drietjes  nog tot enkele “do’s en don’ts” voor met name  

mantelzorgpartners: 

Allereerst is het ook voor de partner vreselijk om mee te maken, dat je man/vrouw een 

chronische ziekte krijgt. Het heeft invloed op eigenlijk alles.  De vertrouwde rolverdeling 

komt onder druk te staan. Om daar een weg in te vinden is helemaal niet gemakkelijk. 

Als je het idee hebt, dat de zorg voor je partner je teveel wordt, praat er dan met iemand over. 

Wacht hier niet te lang mee en voel je niet schuldig. Het kan een vriend of familielid zijn, maar 

ook gesprekken (zonder partner) met een psycholoog of maatschappelijk werker kunnen 

verhelderend zijn.  

Waak voor betutteling. Niet voortdurend vragen stellen als: Lig je lekker? Wil je thee? Heb je 

het koud? Heb je je pilletje gehad? 

Als partner van de mens met Parkinson, stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen wat hij 

of zij nog zelf kan. Geen zorg overnemen als het niet nodig is. Dit kan het kopje koffie zijn wat 

de ander nog prima zelf kan inschenken. Het is fijn als hij/zij dit een keer voor jou doet. 

Foto  1: Marlous met haar hond Bo                      Foto 2: Marlous voor haar B&B “Uit de kunst”. 
Rob Oude Nijhuis 

https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/ommen/b-b-uit-de-kunst/75918/
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Onder voorbehoud 

Donderdag 16 september 2021: 

Parkinson en Stress door Niels Farenhorst, psycholoog  Saxenburgh Groep Hardenberg 

 

Donderdag 18 november 2021: 
Nog niet bekend 

 

 

Partners en mantelzorgers 

Parkinson of een parkinsonisme heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene 

die de diagnose krijgt, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Eerst gaat het vaak nog 

alleen om praktische zaken, zoals het regelen van het halfjaarlijkse bezoek aan de 

neuroloog of het vinden van geschikte fysiotherapie. 

 

Ook steun voor naasten 

Na een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds zwaarder worden. Al 

deze veranderingen, veranderen ook de relatie tussen mensen. Het wordt een relatie van 

patiënt en mantelzorger. 

 

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen maar een 

patiëntenvereniging. De vereniging zet zich in voor iedereen die in 

het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of 

een parkinsonisme. Zo kunnen dus ook de partners en mantelzorgers bij de vereniging 

terecht voor informatie, contact en steun. 

Bij de Parkinson Vereniging worden online bijeenkomsten georganiseerd voor partners en 

mantelzorgers en er is een community voor partners en mantelzorgers, waar in 

beslotenheid tips en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 

 

Op de site van de Parkinson Vereniging is veel informatie te vinden, staan 2 uitzendingen 

van Parkinson TV over partners en mantelzorgers klaar om te kijken, tips en links. 

  

Partners en mantelzorgers - Parkinson Vereniging (parkinson-vereniging.nl) 
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De volgende link is de site van de community. U moet zich aanmelden om lid te worden van 

de community partners en mantelzorgers. Daarna kunt u met andere partners en 

mantelzorgers ideeën en ervaringen uitwisselen. 

 

Inloggen - Parkinson Vereniging (parkinson-vereniging.nl) 

 

Boekenrubriek    

 
Parkinson Partner geschreven door Nicolette de Boer. 

Parkinson Partner een aangrijpend verhaal hoe je Parkinson de baas 

wordt. Met tips en adviezen voor partners van mensen met de ziekte 

van Parkinson. 

 

Parkinson Partner. Word parkinson de baas! Hoe ga je om met de ziekte van Parkinson? 

Wat staat je te wachten? Wat staat je partner te wachten? Kan je sterker worden van een 

ziekte? 

 

'Jazeker. Onze liefde werd dieper en we weten nu wat echt belangrijk voor 

ons is'. De echtgenoot van Nicolette heeft sinds zes jaar de diagnose 'ziekte 

van Parkinson'. Jaren eerder merkte zij dat haar man langzaam veranderde, 

dat maakte haar onzeker en soms wanhopig. Om te begrijpen wat er 

gebeurde en zo goed mogelijk om te gaan met de situatie maakte ze 

notities. Die vormde de basis van Parkinson Partner.  

 

Het boek toont hoe Nicolette en haar partner droefheid en onzekerheid 

omzetten in kracht. "Als je met parkinson te maken krijgt dan kan je drie dingen doen: 

toelaten dat de ziekte jullie leven bepaalt, eraan onderdoor gaan of er sterker door worden. 

Wij hebben bewust de keuze gemaakt om hier samen sterker uit te komen en dat is elke dag 

een uitdaging".  

 

Nicolette de Boer - 1955 -, gedragswetenschapper, docent, getrouwd, moeder van drie 

volwassen kinderen en grootmoeder van drie kleinkinderen. Haar passie is het gedrag van 

mensen en hoe je dat positief kunt beïnvloeden. Met Parkinson Partner geeft zij praktische 

tips en adviezen voor partners van mensen met de ziekte van Parkinson. 

 

Op de site van Bol.com kun je het boek inkijken: 

 

bol.com | Parkinson Partner, Nicolette de Boer | 9789082806205 | Boeken 

 

Note van Joke: dit boek leest gemakkelijk, kleine hoofdstukjes over dagelijkse dingen. 

https://www.parkinson-vereniging.nl/login?privfail=1&return_uri=%2Fcommunity
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Andere boeken waar veel info is te vinden over mentale veranderingen die voorkomen bij de 

ziekte van Parkinson zijn: 

Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen en mentale kwetsbaarheid door parkinson  

geschreven door Ad Nouws. 

 

 

Carinova 
Ook Carinova biedt mantelzorg ondersteuning. 

 

Mantelzorgconsulenten 
De mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg ondersteunen de mantelzorger 

door het geven van informatie en advies en het ondersteunen bij het organiseren van zorg 

en hulpverlening voor diegene waarvoor zij zorgen. Daarnaast denken wij ook mee hoe de 

mantelzorger zijn eigen grenzen kan bewaken en zijn of haar eigen leven kan combineren 

zonder zichzelf voorbij te lopen. 

 

Zie voor meer informatie: Mantelzorg. Wat is Mantelzorgondersteuning? | 

Mantelzorgondersteuning (mantelzorgondersteuningcarinova.nl) 

 

 

 
Online dagbesteding 
Ik kreeg een tip van iemand die bij InteraktContour werkt over de online dagbesteding. 

 

www.interaktcontour.nl/ik-heb-hersenletsel/online-dagbesteding. 

 

Om je conditie, vaardigheden, motoriek en geheugen te trainen, bieden we via deze pagina 

verschillende online activiteiten aan die je thuis kunt doen.  Het weekprogramma biedt voor 

maandag tot en met vrijdag een activiteit voor de ochtend, middag en avond. 

 

Activiteiten  kunnen zijn: denksport, NAH tv, concert, beweging, snack van de week, een 

(oud) tv programma en een virtueel  museum bezoek. Voor elk wat wils . Veel variatie. Bij 

elk onderdeel staat een link naar het programma onderdeel. 

Ook leuk om ideeën op te doen voor op een regenmiddag. 

https://www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl/wat-is-mantelzorgondersteuning/
https://www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl/wat-is-mantelzorgondersteuning/
http://www.interaktcontour.nl/ik-heb-hersenletsel/online-dagbesteding
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Mantelzorg 
Mantelzorg, een bijzonder woord, je ziet het in de media terug als een mantel om iemand 
heen slaan. Hoe ervaar jij mantelzorg? 
 
Soms is het even te zwaar, maar wat kun daar aan doen. 
Mantelzorg  je kiest er niet voor, het komt op je pad. 
Er zijn mensen die misschien wel eens tegen je gezegd hebben dat je het zo goed doet, ze 
hebben respect voor je. 
 
Fijn, maar … wat zou je graag …  
even met een oude vriendin van vroeger naar en terras willen,  
even alleen naar de winkel een boodschapje doen. 
die avond met je zus uit eten willen gaan 
 
Denk aan jezelf, zorg voor jezelf, zodat je het zorgen voor je partner, broer, zus, oom of 
tante langer vol kunt houden. 
 
Hoe? Pak eens dat boek wat je al zo lang had willen lezen, luister eens naar een luisterboek 
of podcast, bel de mantelzorgondersteuner voor een praatje, praat met goede vrienden 
over hoe het nu echt met je gaat.  
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Zorg goed voor elkaar … en hopelijk kan er weer vaker fysiek afgesproken worden om 
verhalen met elkaar te delen. 
 
Een hele fijne, hopelijk rustige zomer. 
 
Groet, Janet Hoving  
 

Mantelzorgmakelaar Janet Hoving  
 
Telefoon: 06-24644677  WhatsApp  
Mail:     info@mantelzorgmakelaar-janet.nl   
Website:   https://www.mantelzorgmakelaar-janet.nl/   
Facebook:    https://www.facebook.com/MantelzorgmakelaarJanet/  
 

Even met iemand praten? 

Soms is het fijn om even met iemand te kunnen praten over wat u 

bezig houdt als het gaat over de ziekte van Parkinson en alles wat er 

bij komt kijken. 

Dan kunt u bellen met: Joke (ervaringsdeskundige), mobiel 06-

14056171  of Alie (speciaal voor mantelzorgers, mobiel) 06-4345299 

 

 

 

 

ANWB  AutoMaatje 
 

Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. Je betaalt de 

onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de 

vrijwilliger als je gereden wordt.  

Aanvragen van een rit 2 dagen van tevoren. 

 

Meer informatie of meedoen?  

 

ANWB AutoMaatje Hardenberg:  

Bel: De Stuw 0523-267478.  

 

Mail: automaatje@destuw.nl   

ANWB AutoMaatje Ommen: 

Bel: 06 – 5573 2945 

Maandag t/m vrijdag 9:00 - 12:00 uur. 

Mail: automaatjeommen@wijz.nu 

 

 

mailto:info@mantelzorgmakelaar-janet.nl
https://www.mantelzorgmakelaar-janet.nl/
https://www.facebook.com/MantelzorgmakelaarJanet/
mailto:automaatje@destuw.nl
mailto:automaatjeommen@wijz.nu
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlsvXnJDhAhUMsqQKHa-sCK4QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/26693455/stockafbeelding-bellen.html&psig=AOvVaw2mkdiUOunAkjImnlYftWg3&ust=1553154264059409


 

 

10 Parkinson Café Hardenberg en omgeving – Info juni 2021 
  

Beeldbellen….   

Heeft u behoefte aan digitaal contact met mensen van Parkinson Café Hardenberg e.o.? Nu  

in verband met het coronavirus, de bijeenkomsten van het Parkinson 

Café niet door gaan, zoals veel activiteiten, zijn velen van ons veel 

thuis. Heeft u behoefte aan contact middels een digitale 

bijeenkomst (bijv. Google duo of WhatsApp video bellen) van het 

Parkinson Café Hardenberg e.o.? Laat het ons weten!  

Als hier belangstelling voor is, kan dit op een donderdag middag 

rond 14.00 uur. Eventueel is een ander tijdstip ook bespreekbaar. Iedereen verzorgt zijn eigen 

koffie of thee en samen kunnen er ervaringen uitgewisseld worden. Of gewoon….even 

kletsen.  

Wie wil meepraten, mail met Joke:  info@parkinsoncafehardenberg.nl  

 

 

 

  PARKINSON TV 
 

 

Cognitie & Parkinson 
Uitzending start op 25 juni 2021 om 16:00 uur 

 

 

 

 

 

Emotie & Parkinson  
 Uitzending start op 24 september 2021 om 16:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:info@parkinsoncafehardenberg.nl
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Buurtzorghuis de Nije Schuur op Terschelling 

Voor een zorgeloze waddenvakantie kunt u verblijven in het Buurtzorghuis De Nije Schuur 

in Formerum op Terschelling! Boek nu één van de 8 comfortabele studio's.  

De unieke locatie is bij uitstek geschikt voor een vakantie of verblijf samen met uw 

partner/mantelzorger bij herstel na ziekte of revalidatie. Alle studio’s in het Buurtzorghuis 

zijn geschikt voor mindervalide gasten. 

Tijdens uw verblijf kunt u een beroep doen op de aanwezigheid van zorg, zoals u thuis 

gewend bent.  

Werkwijze 

Wanneer u bij ons een studio boekt, dan regelen wij met uw huidige zorgaanbieder dat de 

zorg wordt overgenomen. 

Thuiszorg - Zorgverzekeringswet 

Momenteel ontvangt u zorg thuis. Wanneer u een studio boekt in 'de Nije Schuur' vult u de 

naam van uw huidige thuiszorgorganisatie in op het boekingsformulier. Wij nemen dan 

contact op met uw uw huidige zorgaanbieder en nemen de zorg over op uw vakantieadres. 

Thuiszorg - Persoonsgebonden Budget (PGB) 

Momenteel ontvangt u zorg thuis. U maakt hiervoor gebruik van een Persoons Gebonden 

Budget (PGB). Wanneer u een studio boekt vul dan uw zorgvraag in op het 

boekingsformulier. Vervolgens regelen wij voor u de zorg. Na uw vakantie krijgt u een 

factuur van de geleverde zorg op het vakantieadres. 

Thuiszorg - Wet Langdurige zorg (WLZ) 

Momenteel ontvangt u zorg thuis. U maakt gebruik van een WLZ indicatie. Vult u de naam 

van uw huidige zorgorganisatie in op het boekingsformulier. Wij nemen dan contact op met 

uw uw huidige zorgaanbieder en nemen de zorg over op uw vakantieadres. 

Geen zorg nodig maar wel genieten van de rust op Terschelling? Ook dan kunt u bij ons 

terecht.  

Komt u met uw eigen auto? Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid. 

Meer info:  https://www.buurtzorghuisdenijeschuur.nl 

 

 

 

https://www.buurtzorghuisdenijeschuur.nl/
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Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg/Ommen wil 

mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij 

vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als 

mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het 

contact verloopt via de website, de email maar ook 

telefonisch. We bieden informatie of kunnen met je op zoek gaan naar passende 

ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken 

naar concrete oplossingen voor je situatie. 

 

Mantelzorgnetwerk Hardenberg:  

T 06 120 297 83 

info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl  

www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/ 

 

Mantelzorgnetwerk Ommen: 

T 06 19 450 256 

info@mantelzorgnetwerkommen.nl  

https://www.mantelzorgnetwerkommen.nl/ 

 

 
 
Wij wensen u een zonnige zomer toe! 
 
 

 

 

 

 

mailto:info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl
http://www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/
mailto:info@mantelzorgnetwerkommen.nl
https://www.mantelzorgnetwerkommen.nl/
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Vechtdals dialect  

Mooi da-j d'r bint!    Leuk dat je er bent! 

t Anbarger plat    het dialect van Hardenberg 

ait verdan      altijd verder  

brommers kiekn    achter de meisjes aan 

goettepasse?     alles goed?  

kump tied, kump road  als er genoeg tijd overheen gaat, komt de 

oplossing vanzelf 

he'j 't allmoale op 'n ri-jgie   ben je wel goed bij je hoofd 

he'j 't, of krie'j 't    ben je wel goed bij je hoofd 

dan giet ’t oaver    dan gaat het niet door 

de roete lös dow    het raam open doen 

denne hef de zommer in n kop  die heeft de zomer in het hoofd 

aals hef zien tied    doe maar rustig aan 

n doalders plekkie    een goed plekje 

'kiek oew an.'     elkaar aankijken 

ie mut toch iets hem'm wat oe plög  er is altijd iets wat je dwars zit 

mu'j hen heuin    heb je het druk 

't hoge hem'm    gevoelens opkroppen 

ku'j wachn     heb je tijd  

goed goan!     Het gaat je goed 

din stiet an de skuppe   hij is grondwerker 

k haar 'n bestn dag ehad   k had een goede dag 

Hoe harrie da dach    hoe had je je dat voorgesteld 

k Bin sloerderig in ’n balg   ik voel me niet helemaal fit. 

past d'r op!     ik waarschuw je 

wat mag ’t ween    kan ik u helpen 

kom oos es weer nao    kom weer eens langs 

lomma wee     laat maar  

Mooi da-j d'r bint!    Leuk dat je er bent! 

tillefoon op n remme doe   mobiel op de toets vergrendeling zetten  

wat möt, dat möt    plichtsgetrouw 

vot met n pröttel    weg met het afval 

waor gaor iej hen    waar ga je heen 

de eerappels ofgiêtn    urineren 

völle wille!     veel plezier! 

wi'j goat op n kökkn an   wij gaan naar huis heen 

 

bron: Vechtdals dialect (mijnwoordenboek.nl)  
 

https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Vechtdals

