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Van de redactie

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Lion Fransen

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.  
 
Bel 0316 - 284 368  
of ga naar 
monutajacquelinereijers.nl.

Mondzorgpraktijk Duiven  •  Remigiusplein 13a  •  6921 BL Duiven     
op de tweede verdieping van  cultuurcentrum De Ogtent  •  06 19557178    
info@mondzorgpraktijkduiven.nl  •  www.mondzorgpraktijkduiven.nl

Een greep uit onze behandelingen: gebitsreiniging, verwij-
deren aanslag en tandsteen, tandvleesbehandelingen, 
poetsles voor kinderen, zorg voor de melktandjes. 

Gespecialiseerd 
in kinderen en  
angstpatiënten!

Mondzorgpraktijk Duiven

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom, ook zonder verwij-
zing van uw tandarts. De eerste kennismaking (met gebits-
controle) is gratis en  vrijblijvend. Er is geen wachtlijst.

- Lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten 

- Geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Mondhygiënisten (KRM)

Gratis intake en 
ook op zaterdag 
geopend.

Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur ben je welkom in zaal “Bij Willem” in de OGtent. Kom je 
alleen langs voor een kopje koffie? Helemaal goed. Heb je problemen met de computer, laptop, 

smartphone etc. vraag gerust ons advies.  
Vind je het leuk om anderen te helpen met computerproblemen? Wij zoeken voor het seizoen 

2022/2023 nieuwe vrijwilligers met algemene basiskennis van computers. Zie ook onze website.

Senioren Computersoos Duiven  Informa�e: www.scsduiven.nl

Buitink Products Duiven
SHOWROOM BEZOEK OP AFSPRAAK 

ZONWERING - ROLLUIKEN - GARAGEDEUREN 
TERRASOVERKAPPINGEN 

Nieuwgraaf 52A  |  6921 RK  |  Duiven  |  026 - 319 4141  |  www.buitinkproducts.nl

Inloop bij Braamhuis op Wereldkankerdag 
Oncologienetwerk Duiven vraagt aandacht voor impact van de ziekte 

Op zaterdag 4 februari is het  
Wereldkankerdag. Een jaarlijkse 
dag waarop door tientallen organi-
saties aandacht wordt gevraagd 
voor de impact van kanker. Samen 
met de oncologienetwerken in  
Duiven, Zevenaar en Didam houdt 
het Braamhuis in Zevenaar op 4  
februari een inloop voor mensen  
die geraakt zijn door kanker. Een 
open dag vol activiteiten. Met bij-
voorbeeld antwoorden op vragen 
als: waar vind je goede zorg als  
bij jou  of een naaste kanker is vast-
gesteld? 

 
Het antwoord zou heel kort kunnen 

zijn: bij het oncologienetwerk in de 
plaats waar je woont of in je omge-
ving. Neem Duiven. De gemeente kent 
sinds ongeveer vijf jaar een eigen on-
cologienetwerk. Een tiental professio-
nele zorgaanbieders, die mensen met 
kanker (en hun naasten) ondersteu-
nen tijdens de verschillende fasen van 
het ziekteproces. Let wel: we hebben 
het over een ziekte waar één op de drie 
Nederlanders in zijn of haar leven mee 
wordt geconfronteerd. 

 

‘Mensen met kanker 
kunnen bij netwerk op 
een centrale plek terecht’ 

 
De gedachte achter de netwerken is 

dat kankerpatiënten al genoeg aan 
hun hoofd hebben en vaak niet in staat 
zijn de noodzakelijke zorg goed te or-
ganiseren. Daarbij speelt mee dat 
soms ook de energie ontbreekt om in 
actie te komen, dat er veel onduidelijk-
heid is over wat er aan (oncologische) 
zorg mogelijk is, en dat onduidelijk-
heid is waar deze zorg is te vinden. 

Josée Veneklaas van Oncologie Net-
werk Duiven: "Kanker en de behande-
ling ervan kunnen grote medische en 
psychosociale gevolgen hebben voor 
de patiënt en zijn omgeving. Dan is het 
prettig als je kunt terugvallen op een 
netwerk van deskundigen.” 

 
Verandering 

Ze is wel de eerste om toe te geven 
dat Oncologie Netwerk Duiven nog 
niet heeft gebracht wat het bij de op-
richting beloofde. Als het goed is ech-
ter komt daar nu snel verandering in. 
Josée Veneklaas, zelf fysiotherapeut in 
Duiven: “Om allerlei redenen, denk 
aan corona en persoonlijke omstan-
digheden van betrokkenen, hebben 
we inderdaad minder kunnen beteke-

nen dan we van plan waren. Maar dit 
jaar pakken we het opnieuw op. Met 
deels nieuwe zorgverleners ook. Een 
eerste uiting is dat we meedoen aan de 
inloopdag op 4 februari in het Braam-
huis. En komende zomer staan we in 
ieder geval ook op ‘Duuve te Gek’.” 

Een oncologienetwerk is een net-
werk waarin de eerstelijnszorg (huis-
artsen, fysiotherapeuten, thuisver-
pleging, etc.) en tweedelijnszorg (zie-
kenhuis, revalidatiecentra, etc.) nauw 
samenwerken. Lokale huisartsen zijn 
vaak de spil in het geheel. Dat een on-
cologienetwerk impact kan hebben, 
staat vast volgens Josée Veneklaas. 

“Mensen met kanker kunnen bij het 
netwerk op een centrale plek terecht. 
Ze treffen er zorgverleners die elkaar 
kennen en informatie bundelen. Dat 
betekent kortere lijnen en daar is iede-
re patiënt bij gebaat. Laat duidelijk 
zijn dat we het voor die patiënt doen. 

Als je ziek bent heb je het al lastig ge-
noeg. Dan is het fijn als je niet alles zelf 
hoeft te bedenken, maar terug kunt 
vallen op een gespecialiseerd en laag-
drempelig netwerk.” 

 
Kwaliteit van leven 

Het inloophuis bij het Braamhuis 
op Wereldkankerdag staat in het teken 
van kwaliteit van leven. Er is een och-
tend- en een middagprogramma. 
Mensen die geraakt zijn door kanker 
en hun naasten kunnen zich daarvoor 
inschrijven. Er zijn verschillende 
workshops, zoals ‘Creatief met kleur’, 
‘Adem- en ontspanning’ en ‘Mindful 
wandelen’. Aanwezigen kunnen ook 
tafeltennissen, deelnemen aan een 
kook- en bakactiviteit, kennismaken 
met ‘The Ice man-methode’ en mee-
doen aan een lachworkshop. 

Oncologie Netwerk Duiven vult de 
workshop ‘Creatief met kleur’ in. Jo-

sée: “De gedachte erachter is dat je je 
hart kunt vullen door creatief te zijn. 
In dit geval creatief met kleur. Ieder-
een kan het. Daar heb je geen teken- of 
schilderervaring voor nodig.” 

Na het ochtendprogramma (aan-
vang 10.30 uur) en een lunch, is er tij-
dens een high-tea (aanvang 14.00 uur) 
tijd om te praten, vragen te stellen en 
elkaar te ontmoeten. Het complete 
programma staat op de site van het 
Braamhuis: www.braamhuis.nl. Aan-
melden kan, t/m 2 februari, ook via de-
ze site. Deelname aan het inloophuis 
tijdens Wereldkankerdag op 4 februa-
ri is gratis. 

Wereldkankerdag is een initiatief 
van meerdere organisaties, waaron-
der KWF Kankerbestrijding en de NFK 
(Nederlandse Federatie van Kankerpa-
tiënten organisaties). Meer informatie 
is te vinden op: www.wereldkanker-
dag.nl.

Voor v.l.n.r.: Dayenne Zweers (huid- en oedeemtherapeut), Frank Mulling (huisarts) en Muriel Langedijk (diëtiste).  
Achter v.l.n.r.: Karen Snel (ergotherapeut), Josée Veneklaas (fysiotherapeut/oedeemtherapeut), Carolien Sinnema (fysiotherapeut/ 
oedeemtherapeut) en Anita Hooyman (psychotherapeut). Foto: Tineke van de Lagemaat.

Einde aan verbod 
voor vrachtwagens 
op Thuvinestraat 
 
Het vrachtwagenverbod op de 
Thuvinestraat, tussen de laad- en 
losplaats van supermarkt Albert 
Heijn en de kruising met de Lin-
delaan, wordt opgeheven. Vol-
gens een verkeersadviesbureau 
is het veiliger als vrachtwagens 
vanuit westelijke richting ko-
men aanrijden. 

 
De reden zijn de manoeuvres die 

de chauffeurs maken als ze achter-
uit de laad- en losplaats oprijden. 
Ze blokkeren dan de gehele rijbaan 
en hebben geen zicht op wat er 
achter de oplegger en aan de ande-
re kant van de vrachtwagen ge-
beurt. Het verkeersadviesbureau 
meent dat de situatie verbetert als 
ze vanuit de westelijke richting ko-
men aanrijden. Dat kan alleen als 
het vrachtwagenverbod wordt op-
geheven.  

De gemeente Duiven reageert 
met het opheffen van het verbod 
op klachten en zorgen van inwo-
ners. De bewoners van de Thuvine-
straat zijn vooraf via een brief ge-
reageerd. Dat heeft niet geleid tot 
bezwaren. Albert Heijn is akkoord 
met de maatregel. Voor het ophef-
fen van het verbod hoeft de ge-
meente alleen een paar verkeers-
borden weg te halen.

Koop  
lokaal!

DUIVENS 
NIEUWSBLAD

WESTERVOORTS 
NIEUWSBLAD

ZEVENAARS 
NIEUWSBLAD

JUISTNU

Basiscursus KKD 
digitale fotografie 
Kunstkring Duiven geeft vanaf 
volgende maand aan de Visser-
laan 41 in Duiven een basiscur-
sus digitale fotografie. 
 

Aan de orde komen onderwer-
pen als het instellen van de came-
ra, het creatiever fotograferen, 
sluitertijd en diafragma. 

Er zijn in totaal zes lessen op de 
vrijdagochtenden 3, 10, 17 en 24 
februari, 3 en 10 maart, van 10.00 
tot 12.00 uur.  

Cursusleider is Ron Sanders. Be-
langstellenden kunnen zich opge-
ven via e-mail: info@kunstkring-
duiven.nl.Info: 0316 – 280 469 of 
www.kunstkringduiven.nl. 


