
Jan Fransen (74 jaar) uit Deurne is getrouwd met Joke. Ze hebben drie dochters, 
drie schoonzonen en zes kleinkinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Sinds bij Joke 
11 jaar geleden de ziekte van Parkinson geconstateerd werd, is Jan mantelzorger. 
Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger in voor LEVgroep.
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Ken jij mantelzorgers in 

jouw omgeving, die nog 
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Attendeer ze dan op 

deze nieuwsbrief. 
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ger toegestuurd. 

Informatie:  

Steunpunt Mantelzorg, 

tel. 0492-598989

nieuwsbrief | 2020-3

uitgave 33
  Interview met Jan Fransen     Info Mantelzorg in coronatijd    Ik heb geen kinderen wie 

zorgt er straks voor mij?     Sociaal netwerk als ondersteuning    Agenda    Contactpersonen

Een netwerk van lieve mensen

Uitvoerder, hoofd civiele dienst, 
vrijwilliger...
Jan was lange tijd werkzaam als uitvoerder bij 

een schildersbedrijf. Op 40-jarige leeftijd ver-

ruilde hij die baan voor de functie van hoofd 

civiele dienst bij verpleeghuis Madeleine in 

Boxmeer. De overstap van het bedrijfsleven naar 

een zorginstelling nam Jan weloverwogen. ‘Ik 

heb met heel veel plezier bij dat schildersbedrijf 

gewerkt. Maar bij het verpleeghuis kon ik mij als 

mens beter ontwikkelen en echt iets betekenen 

voor mensen die het nodig hadden. Het was ook 

rustiger, ik kon zijn wie ik ben. Nog steeds heb 

ik goede contacten met mensen met wie ik daar 

werkte en omging. Bij LEVgroep maak ik deel uit 

van de werkgroep voor mantelzorgers in de Sint 

Jozefparochie. Ik ben hier geboren en getogen en 

heel trots op de mentaliteit van onze parochie. 

We hebben gekeken welke behoeften er zijn en 

hoe we daar op kunnen inspelen.’ 

Aangepaste woning
Jan en Joke zijn al 51 jaar getrouwd. Joke is altijd 

een echte sportvrouw geweest en enorm gedre-

ven. Vooral tennissen was haar lust en haar leven. 

Jan: ‘Ik was gepensioneerd en we dachten mooi 
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Jan Fransen, mantelzorger en Nancy Laurensse, 
consulente Steunpunt Mantelzorg en wijkwerker in Deurne



   Vervolg coverstory ‘Een netwerk van lieve mensen’

samen een toernooitje te spelen. Joke ging hard voor een bal en viel. Dat was 

het eerste teken dat er iets mis was. Het duurde enige tijd voor de diagnose 

gesteld werd en de neuroloog bevestigde dat het Parkinson was. Een jaar of 

zeven ging het heel zachtjes achteruit, daarna wat sneller. Joke gaat nu twee 

dagen per week naar de dagopvang. Met hulp van de wmo hebben we het 

huis aangepast. Via een schuifdeur in de woonkamer kan Joke met de rollator 

naar haar badkamer met toilet en de slaapkamer. Het is heel fijn om te weten 

dat we hier kunnen blijven wonen nu alles gelijkvloers is. Ik doe de boodschap-

pen, Joke kookt en als dat niet lukt, help ik mee. Ze heeft een sta-op-stoel en 

als ze moe is gaat ze rusten. Ze heeft een hometrainer en loopt in de tuin met 

de rollator. De tuin is echt mijn hobby, met groente en bloemen. Daar kunnen 

we samen van genieten. We hebben 2,5 uur per week hulp in de huishouding, 

de rest doen we samen. Ik ondersteun Joke in haar ziekte, breng haar naar the-

rapie en de dagopvang. Ik doe alles wat nodig 

is. Joke heeft altijd hard gewerkt en voor de 

kinderen gezorgd. Ook zorgden we voor ooms 

en tantes en waren we 35 jaar lang bezoek-

ouders van een pleegzoon. Dat maakt het 

moeilijk voor Joke om haar ziekte – en de hulp 

die ze daardoor nodig heeft – te accepteren. 

Want zíj was degene die zorgde.’

Goed netwerk
Dankzij een uitgebreid netwerk van lieve 

mensen staan Jan en Joke er niet alleen voor. 

De kinderen wonen allemaal in de buurt en 

de buren aan weerszijden hebben 51 jaar 

geleden tegelijk met Jan en Joke hun huis be-

trokken. Jan: ‘Ik hoef maar te vragen om bijvoorbeeld boodschappen te doen 

als dat mij niet lukt en de hele buurt staat voor ons klaar. We hebben veel 

steun aan dochters en schoonzonen. Onze oudste dochter doet bij ons allebei 

acupunctuur. Dat vermindert de pijn en haalt de stijfheid wat weg. Ook gees-

telijk is het heel ontspannend. Joke’s schoonzus komt iedere week haar haar 

doen. Mijn broer werkte in de zorg, is medisch onderlegd en gaat mee naar 

ziekenhuisafspraken. Vriendinnen van Joke komen ook regelmatig langs om 

bij te kletsen. Daar is ze heel blij mee. Het geeft ons een heel goed gevoel dat 

we op veel mensen een beroep kunnen doen wanneer dat nodig is. Wij had-

den ons onze oude dag ook anders voorgesteld, maar je moet roeien met de 

riemen die je hebt. Ondanks alles zijn we heel gelukkig samen en hebben we 

het goed voor elkaar. Toen Joke nog in goede conditie was, heb ik bij LEVgroep 

de cursus voor ondersteuning van mantelzorgers gevolgd. Daar heb ik nu veel 

baat bij. Via rollenspel leerden we het ziektebeeld te zien en hoe daarmee om 

te gaan. Vanuit haar rol van wijkwerker is Nancy Laurensse de aanjager van de 

werkgroep mantelzorg Sint Jozefparochie. Zij weet wat hier speelt. We organi-

seren vier keer per jaar een bijeenkomst om mantelzorgers te laten zien wat er 

allemaal mogelijk is. Daarbij is ook ruimte voor ontspanning en interactie. Van-

wege Corona ligt dat nu helaas stil, maar zodra het weer kan zal onze dochter 

Frencis daar vertellen over de heilzame werking van acupunctuur’.    <<< 

TIPS van Joke en Jan 
Fransen voor andere 
mantelzorgers
• ‘Maak gebruik van hetgeen 

aangeboden wordt, zoals 
bijvoorbeeld de cursus voor 
mantelzorgers.’

• ‘En denk vooruit als het 
gaat om een verbouwing 
of hulpmiddelen en zorg 
dat het er is wanneer je 
het nodig hebt.’

Ik heb geen kinderen,  wie zorgt er straks voor mij? 

Mantelzorg in coronatijd!

Een extra pluim 
voor de mantelzorger
Mantelzorgen in coronatijd is extra zwaar. Van-

daar een grote pluim voor al die mantelzorgers 

die in deze crisistijd zorgen voor iemand anders. 

Naast taakverzwaring zijn er veel onzekerheden, 

vragen en ongerustheid. Vandaar dat consulen-

ten mantelzorg van LEVgroep mantelzorgers een 

hart onder de riem willen steken. 

Ben je mantelzorger en heb je ondersteuning 

nodig of een luisterend oor? Neem contact op 

met het Steunpunt Mantelzorg bij jou in de 

buurt, met de dorpsondersteuner, met ie-

mand van het Centrum voor Maatschappelijke 

Dienstverlening (CMD) of met iemand van het 

wijkteam! Zij zijn er voor jou!

Via www.levgroep.nl kun je alle relevante 

gegevens vinden. Je kunt ook bellen met het 

algemene nummer van LEVgroep 0492-598989. 

Zij verwijzen je dan door naar de juiste persoon. 

Wil je je laten inschrijven als mantelzorger zodat 

je op de hoogte blijft van ons actuele ondersteu-

ningsaanbod voor mantelzorgers? (Dit is koste-

loos en je bent nergens toe verplicht.) Neem dan 

contact op met de desbetreffende persoon in 

jouw wijk!      <<< 
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Sociaal netwerk als 
ondersteuning
Een sociaal netwerk is een kring van mensen met wie je regelmatig 
contact hebt. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Deze men-
sen kunnen een belangrijke steun voor je zijn.

Ik heb geen kinderen,  wie zorgt er straks voor mij? 

Tips om hulp te  
durven vragen
• Waarschijnlijk doe je iemand 

een plezier door te vragen om 

hulp! Je voelt jezelf goed als je 

iemand hebt kunnen helpen 

en dat geldt voor de ander 

ook!

• Hulp vragen is géén teken van 

zwakte! Niemand kan of weet 

alles. Iedereen zit wel eens 

met een vraag of heeft hulp 

nodig. 

• Door hulp te vragen zorg je 

goed voor jezelf! Als mantel-

zorger is het belangrijk om 

goed voor jezelf te zorgen. 

Immers als je goed zorgt voor 

jezelf, dan kun je ook goed 

zorgen voor een ander…

• Waarom zouden anderen jouw 

hulp wél nodig hebben en jij 

de hulp van anderen niet? 

• Door hulp te vragen geef je 

zelf het goede voorbeeld! Zo 

leer je anderen dat zij niet 

alles zelf hoeven op te lossen, 

maar dat anderen hulp mogen 

en kunnen geven.

Je kunt met hen de zorg en de verant-

woordelijkheid delen. Die worden daar-

door minder zwaar. Je kunt je verhaal 

bij hen kwijt en ervaringen uitwisselen. 

Het kan je een veilig gevoel geven dat er 

mensen zijn die de zorg van je kunnen 

overnemen. Een sociaal netwerk maakt 

je wereld groter.

Als je met verschillende mensen in je om-

geving voor iemand zorgt, dan vraagt dat 

nogal wat afstemming. Een digitaal zorg-

dagboek of app kan uitkomst bieden. Er 

zijn diverse zorgsites en apps die u voor 

dit doel kunt downloaden. Voor meer 

informatie: vraag in uw eigen gemeente 

naar interessante websites en apps.

Vraag om hulp
Hulp komt meestal niet vanzelf op je af. 

Vaak willen mensen je best helpen, maar 

weten ze niet dat je hulp nodig heeft 

hebt. Je zult het ze moeten vragen. Denk 

daarbij niet alleen aan je naaste fami-

lie, maar ook aan andere mensen in je 

omgeving.

Inzet van een vrijwilliger
Ook kun je de hulp van een vrijwilliger in-

roepen. Zo kun je een vrijwilliger vragen 

om bijvoorbeeld eenmaal per week met 

de zorgvrager boodschappen te doen. Je 

kunt ook vrijwillige thuishulp inroepen of 

via LEVgroep een maatje regelen. Op die 

manier vergroot je het sociale netwerk 

van degene voor wie je zorgt. Bovendien 

kun je even vrijaf nemen als deze vrijwil-

liger iets met uw je naaste onderneemt.      

<<< 

Wat als je geen kinderen hebt? Je familie te ver weg 

woont? Je netwerk klein is en kennissen en vrienden ook 

op leeftijd of hulpbehoevend zijn? Kortom, als je denkt dat 

je niemand in je omgeving hebt die mantelzorg kan bie-

den aan jou. Zeker dan is het goed om na te denken over 

‘later als ik (mantel)zorg nodig heb’. We zetten een aantal 

ingrediënten voor een toekomstplan op een rij.

Breng je netwerk in kaart
Je netwerk is vaak groter dan je denkt. Denk bijvoorbeeld 

aan je buren of mensen verderop in de straat of wijk, 

kennissen, familie, ook ooms, tantes, neven en nichten, 

(oud)collega’s, mensen via hobby, sport, vrijwilligerswerk 

of kerk. Veel mensen doen graag iets voor een ander. Dus 

schroom niet om te vragen.

Wie vraag je om welke hulp?
Bedenk vervolgens waar je hulp bij wilt hebben en wie 

je bij welke klus het beste kan helpen. Denk daarbij ook 

aan mensen die (een keer) boodschappen voor je willen 

doen, je naar het ziekenhuis willen rijden en begeleiden, 

je willen helpen bij een klusje in huis of in geval van nood 

gebeld kunnen worden

Je kunt daarbij gebruik maken van de Netwerkkaart zorg 

voor later op www.zorg-voor-later.nl     <<< 
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Contactpersonen

Helmond 
Penningstraat 55 
Tel. 0492-598989 
lies.vanhoutem@levgroep.nl 

Deurne
Oude Martinetstraat 2
Tel. 0493-352500 
nancy.laurensse@levgroep.nl 

Gemert-Bakel
Vondellaan 51 
mantelzorggemertbakel@ 
levgroep.nl

Nuenen
Berg 22c 
Tel. 040-2831675 
aline.perdaen@levgroep.nl 
ann.geelen@levgroep.nl

Son en Breugel
Europalaan 2 
ellen.vangils@levgroep.nl 
Tel. 06-41037639 
marieke.schoenmakers@levgroep.nl 
Tel. 06-10853842

Best
Zonnewende 173 
Tel. 0499-770110 
infopuntbest@levgroep.nl

Deze nieuwsbrief is een gezamen-
lijke uitgave van de Steunpunten 
Mantelzorg Helmond, Deurne, 
Gemert-Bakel, Nuenen en Son en 
Breugel

Privacy
Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we 

iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen 

om zich opnieuw aan te melden. We willen u wel 

nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te 

melden via een van onderstaande emailadressen: 

mantelzorghelmond@levgroep.nl, 

mantelzorgdeurne@levgroep.nl, 

mantelzorggemertbakel@levgroep.nl, 

steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl,

of steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl

met vermelding ‘afmelden nieuwsbrief mantel-

zorgers’. 

Als u abonnee blijft, zullen we uiteraard uw 

(email)adres uitsluitend gebruiken voor het 

verzenden van onze nieuwsbrief.

Mantelzorginloop Nuenen
Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.  
Locatie: Berg 22c, Nuenen.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen
Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. 
Let op, nieuwe locatie! Dorpsboerderij 
Weverkeshof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 
5, Nuenen. (tenzij anders aangegeven in de 
maandelijkse bijlage).

Mantelzorgcafé Son en Breugel
Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Locatie: Genovevastraat 37, 
Breugel (ingang aan het plein).

Mantelzorgavondinloop Son en Breugel
Elke 2e donderdag van de maand. Van 20.00 
tot 21.30 uur. Locatie: Genovevastraat 37, 
Breugel (ingang aan het plein).

JOMAZO ( jonge mantelzorgavond) Son en 
Breugel.  
Jonge mantelzorgers basisschoolleeftijd: 
Iedere 1e woensdag van de maand van 14.00 
tot 16.00 uur.  
Leeftijdsgroep 15 t/m 18 jaar:  
vrijdag- of maandagavond van 19.00 tot 
21.00 uur.

Mantelzorginloop Gemert-Bakel
Elke laatste donderdag van de maand.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Steunpunt 
Mantelzorg, Vondellaan 51, Gemert. 

Mantelzorgactiviteiten Deurne
Wekelijks spreekuren in verschillende wijken 
en kerkdorpen. 
Data van wijkgerichte bijeenkomsten voor 
mantelzorgers worden nog bekend gemaakt.

NAH-Café Deurne
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Cratoscen-
trum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne. 
Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o. 
Elke laatste woensdag van de maand. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’, 
Kerkstraat 9, Gemert. 
Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen. 
Aanmelden: 0492-362733. 

Café Brein Helmond e.o. 
Elke 2e maandag van de oneven maanden.
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). 
Locatie: Lunchroom de Keyser, Torenstraat 17, 
Helmond. 

 

Café Brein Eindhoven e.o. 
Elke 2e maandag van de even maanden. 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Activiteitencentrum SWZ,  
Palladiostraat 27, Eindhoven.

Alzheimer Café Helmond e.o.
Elke 3e donderdag van de maand
Let op: i.v.m. de coronacrisis gaan de fysieke 
café’s in 2020 niet door! 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: ROC ter AA, Keizerin Marialaan 2, 
Helmond. Tel. 0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland
Elke 1e dinsdag van de maand 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’,  
Pastoor De Kleijnhof 21, Asten. 

Alzheimer Café Best-Oirschot- 
Son en Breugel e.o.
Elke 4e woensdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’,  
Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimercafe Gemert-Bakel en Laarbeek
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Cultuurhuis De Eendracht,  
St. Annastraat 60, Gemert. 

Alzheimer Café Eindhoven e.o.
Elke 3e maandag van de maand.  
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, 
Eindhoven.

Parkinson-Inn Helmond e.o.
Elke 3e vrijdag van de maand
Van 14.00 tot 16.00 uur.  
Locatie: Kapel Elkerliek ziekenhuis, Wessel-
manlaan 25, Helmond. Meer informatie:  
info@parkinson-inn-helmond.nl.

Parkinson Café Eindhoven
Elke 2e donderdag van de maand. Van 15.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Ds Theodor Fliedner-
straat 5, Eindhoven.

Autismecafé Helmond
Elke 3e donderdag van de maand. Van: 19.00 
tot 22.30 uur. 
Locatie: Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, Helmond.


