
activiteitengids 

De Kopperhof 
seizoen 2019-2020 

de kern van welzijn 



 INHOUD 
 

Over Sigma              

Welkom           

Activiteiten en cursussen - algemene informatie      

Activiteiten voor het hele jaar  

Zomeractiviteit      

Donderdag ontmoetingsdag        

Activiteiten op de zondag        

Weekplanner         

Activiteiten met zomerstop       

Fitlessen - beweging en leefstijl      

Stichting Vrienden van De Kopperhof     

Overige activiteiten van Sigma        

 
OVER SIGMA 
 

Deze gids is een uitgave van Sigma, de welzijnsorganisatie 

binnen de gemeente Nijkerk. Naast activiteiten in De 

Kopperhof waar u als vrijwilliger of bezoeker aan kunt 

deelnemen, biedt Sigma onafhankelijke informatie, advies en 

ondersteuning op het brede gebied van welzijn, zorg en wonen. 
 

Telefoon:  033-2474830 

E-mail:  info@sigma-nijkerk.nl 

Website:  www.sigma-nijkerk.nl 

Banknr: NL98 RABO 0130 285 587 
 

DE KOPPERHOF 
 

Adres:  Sportweg  25, 3871 HK Hoevelaken 

Tel. zaal:  033-2582697 

Vrijwillig beheerders: de heer F. Hanse 

 de heer C. v.d. Coterlet 

 de heer C.L. Ruitenberg 
 

OP BEIDE KANTOREN ZIJN MEER EXEMPLAREN VAN DEZE GIDS AF TE HALEN. 



Welkom 
 

Voor u ligt de nieuwe activiteitengids van welzijnsorganisatie 
Sigma. Sigma is er voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk. 
In Hoevelaken werken we vanuit De Stoutenborgh aan de 
Sportweg 25. De activiteiten worden georganiseerd in recreatie-
zaal De Kopperhof. 
 

In deze gids vindt u naast informatie over alle welzijnsactiviteiten 
ook algemene informatie over andere activiteiten van Sigma. 
 

ACTIVITEITEN IN DE KOPPERHOF 

Het activiteitenaanbod is gevarieerd en gericht op ontmoeting, 
ontspanning, beweging en/of leefstijl. De meeste activiteiten zijn 
gericht op 50-plussers, uiteraard bent u van harte welkom om 
eens te komen kijken ook als u een andere leeftijd heeft.  
 

NIEUWE IDEEËN EN ACTIVITEITEN 
Ieder seizoen worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld. We 
nodigen u van harte uit om met ons mee te denken in het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Dit kunnen regelmatig 
terugkerende activiteiten, maar ook eenmalige activiteiten zijn. 
We spelen graag in op de actualiteit en veranderende wensen in 
de samenleving. Dit seizoen willen we ook aandacht besteden 
aan Hoevelaken Herdenkt 75 jaar vrijheid. Neem contact met ons 
op als u hieraan een bijdrage wilt leveren.  
 

VRIJWILLIGERS, UW INZET IS WELKOM! 
Sigma is heel blij met de groep vrijwilligers, die actief is in De 
Kopperhof. Veel vrijwilligers combineren hun inzet met andere 
activiteiten en verplichtingen.  
 

We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die zich met 
regelmaat of incidenteel willen inzetten voor het welzijn van de 
bezoekers en goed verloop van de activiteiten.  
 

SAMENWERKING 
We zoeken graag de samenwerking op met andere 

organisaties, zoals de bibliotheek,  Stichting Vrienden van de 

Kopperhof, Hulpdienst Hoevelaken, Vorming en Toerusting 



Hoevelaken, het Alzheimercafé Nijkerk, en de Zonnebloem. 

 

Op de volgende pagina’s kunt u onze vaste activiteiten vinden, in 

het midden van het boekje treft u het weekoverzicht. Voor de 

incidentele activiteiten verwijs ik u naar onze website, de lokale 

krant en affiches in De Stoutenborgh. 
 

Samen met onze vrijwilligers hopen wij u te gaan ontmoeten bij 

onze activiteiten. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u 

altijd contact opnemen met Sigma. 

 
 

Namens Sigma, 
 

Ilse Ypma 

consulent welzijn en mantelzorg 

MEER INFORMATIE 
 

Voor meer informatie en het aanmelden voor cursussen kunt u terecht 

bij Sigma via: 
 

   033-2474830      www.sigma-nijkerk.nl   

    info@sigma-nijkerk.nl                 https://twitter.com/sigmanijkerk 
  
 

                              https://facebook.com/sigmanijkerk  
 

BEREIKBAARHEID 
 

Voor alle vragen over de dienstverlening van Sigma kunt u op werkda-

gen van 9.00 tot  17.00 uur terecht op het kantoor van Sigma, Frieswijk-

straat 99 te Nijkerk, telefoonnummer: 033-2474830. 
 

INLOOPSPREEKUREN 
 

Dinsdag   Nijkerk 

9.00 - 11.30   Frieswijkstraat 99  Formulierenhulp 
 

Donderdag   Hoevelaken 

9.00 - 10.30   Sportweg 25   Alle diensten 
 

Vrijdag   Nijkerk 

9.00 - 11.00   Frieswijkstraat 99  Vrijwilligerswerk 
 

LET OP! BEIDE KANTOREN ZIJN OP DE EERSTE VERDIEPING.  
EEN LIFT IS AANWEZIG. 



  ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN - ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 De meeste activiteiten en cursussen beginnen in de 

eerste week van september, een aantal is ook 

beschikbaar tijdens de zomermaanden. Wij hebben 

deze apart uitgelicht. 
 

 De begindata van speciale activiteiten of cursussen 

die op het moment van verschijnen van deze gids nog 

niet bekend zijn, óf wijzigingen in het aanbod worden 

bekend gemaakt in de plaatselijke pers, op affiches en 

via de website van Sigma.  
 

 De eigen bijdrage staat bij  elke activiteit vermeld. Dit 

bedrag kunt u bij de gastvrouw of gastheer contant 

afrekenen. Consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij 

anders vermeld wordt. 
 

 Bij cursussen ontvangt u na aanmelding een factuur. 

Bij voortijdige afmelding wordt €10,00 aan administratie- 

kosten in rekening gebracht. Wordt een cursus voortijdig 

afgebroken, dan wordt het restant cursusgeld niet 

automatisch terugbetaald. 

 

 Inwoners van gemeente Nijkerk met een laag inkomen 

kunnen een bijdrage van de gemeente ontvangen 

voor de kosten die verband houden met sport, cultuur 

en vorming. U kunt via Sigma informatie krijgen over de 

regeling Meedoen en wij kunnen u ook helpen bij de 

aanvraag.  

 

 Heeft u vervoer nodig naar de activiteiten, dan kunt u 

een beroep doen op de Stichting Hulpdienst 

Hoevelaken op telefoonnummer 06-12476443 (bereik-

baar tussen 8.00 - 9.00 uur, daarna kunt u een 

boodschap inspreken). 



ACTIVITEITEN VOOR HET HELE JAAR 
 

 

BILJARTCLUB DE KEUENTREKKERS 
 

Wanneer: maandag 18.30 uur 

Competitie:  september t/m mei  

Vrij biljarten: juni t/m augustus 

Kosten: € 1,40 per persoon per keer 

 
VRIJ BILJARTEN 
 

Wanneer: dinsdag 9.30 - 11.30 uur om de 14 dagen 

 donderdag 9.00-11.30 uur 

Kosten: € 1,40 per persoon per keer (op dinsdag) 

 consumpties voor  

 eigen rekening 

 
KOOKGROEP BON APPETIT 
 

Wanneer:  maandag 16.00 - 18.30 uur 
Kosten:  € 6,50 per persoon 

Meer info:  Er wordt door een groep vrijwilligers gezamenlijk 
 gekookt. U kunt zich aanmelden via Sigma tot 
 uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vóór  
 de maaltijd. Opgave voor de maaltijd is  
 noodzakelijk, in verband met het beperkte aantal  
 plaatsen. 

 
SOOS - ONTMOETING HOUDT JE GEZOND 
 

Wanneer: dinsdag 9.30 - 12.00 uur 
Kosten: € 4,00 per persoon per keer inclusief koffie/thee 
Start: 13 aug 2019 
 

Meer info: Gezelligheid, ontmoeting, nieuwe contacten en 
diverse activiteiten/spellen. Tweemaal per seizoen 
wordt een extra activiteit georganiseerd. Loop 

 gerust eens vrijblijvend binnen! 



KLAVERJASSEN 
 

Wanneer: dinsdag: inloop vanaf 19.00 uur; start 19.30 uur 

Kosten: € 1,40 per persoon per keer, excl. consumpties

 Deelnemers leggen € 3 per avond in als prijzen- 

 geld. 

Competitie:  3 september t/m december 2019 

 7 januari t/m april 2020 

Vrij klaverjassen: mei t/m augustus 

Meer info: Bij voldoende interesse  

 wordt een minicursus 

 georganiseerd voor  

 beginners. Hierover  

 kunt u contact  

 opnemen  met Sigma. 

 

 
ZOMERACTIVITEIT 
 

SWO-FIETSCLUB   
 

Wanneer: wekelijks, mei t/m september, op de 
 woensdagochtend (bij geschikt weer) 
Vertrek: vanaf verzamelpunt  
 Van Aalstplein: 
 - bij tochten vanuit Hoevelaken: 10.00 uur, 
 - bij tochten die elders starten wordt de fietskar 
   ingezet. Laden: 8.45 uur, vertrek: 9.00 uur. 
Kosten:  per fietstocht: € 1,00 
 fietsvervoer op kar: € 1,25 
 meerijden in auto andere deelnemer: € 2,50 
 (te betalen aan de chauffeur). 
Meer info:  Heeft u interesse, neem dan contact op met  
 Sigma voor 1 maart 2020. 
 Deelname is altijd voor eigen risico: u kunt  
 de leiding noch Sigma aansprakelijk stellen. 



DONDERDAG — ONTMOETINGSDAG 
 

SPREEKUUR SIGMA 
 

Wanneer:  donderdag 9.00 - 10.30 uur 

Waar: kantoor Sigma, eerste verdieping 

Meer info:  Een consulent van Sigma staat klaar voor al uw 

 vragen. 
 

ONTMOETINGSOCHTEND 
 

Wanneer:  donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kosten:  gratis, consumptie voor eigen rekening 

Meer info:  Onder het genot van koffie of thee kunt u  

 andere Hoevelakers ontmoeten. 
 

VRIJ BILJARTEN 
 

Wanneer:  donderdag 9.00 - 11.30 uur 

Kosten: gratis, consumptie voor  

 eigen rekening 
 

INTERNETCAFÉ 
 

Wanneer: donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Kosten: € 1,00 per persoon per keer voor materiaalkosten. 

Meer info: Bij het internetcafé kunt u terecht met al uw  
  vragen over het gebruik van uw computer, tablet 
  of mobiele telefoon. 

Workshop:  Laatste donderdag van de maand. Kosten: € 3,00 
 

VERRASSINGSMAALTIJD 
 

Wanneer: eerste donderdag van de maand wordt v.a. 12.00 
 uur een warme maaltijd geserveerd incl. dessert. 

Kosten: € 9,00 per keer per persoon inclusief een  
 consumptie vooraf en koffie/thee na afloop 
Meer info: U kunt zich aanmelden via Sigma, tot uiterlijk  
 11.30 uur op de maandag vóór de maaltijd. 
 

BINGO 
 

Wanneer: maandelijks op de donderdag, vanaf 14.00 uur 
Kosten: € 4,00, exclusief consumpties 
Data 2019:  19 september, 24 oktober en 21 november 
Data 2020: 23 januari, 20 februari, 19 maart en 23 april 



ACTIVITEITEN OP ZONDAG 

 
KOKEN OP ZONDAG 
 

Wanneer: eerste zondagmiddag van de maand 

 Vanaf 15.00 uur zijn de gasten welkom,   

 de maaltijd start ongeveer om 17.30 uur. 

Kosten: € 6,50 per persoon, inclusief een kopje koffie/thee  

 exclusief overige consumpties 
 

Meer info:  Nieuwe deelnemers kunnen zich telefonisch 

 aanmelden via Sigma, tel: 033-2474830. 

 
KLAVERJASSEN OP ZONDAG 
Wanneer: tweede zondagmiddag van de  

 maand, vanaf 13.30 uur 

Kosten: € 3,50 per persoon per keer, inclusief een hapje 

 overige consumpties zijn voor eigen rekening 

Meer info: geen aanmelding nodig 

 
SPELMIDDAG OP ZONDAG 
(ZOALS RUMMIKUB, SJOELEN, BORDSPELLEN , ENZ.) 
 

Wanneer: vierde zondagmiddag van de maand, 

 14.00 - 16.00 uur 

Kosten: € 3,00 per persoon per keer, 

 inclusief een kopje koffie/thee en een hapje 

 exclusief overige consumpties 

Meer info: geen  

 aan- 

 melding 

 nodig 
 

Illustraties:  www.schetstaal.nl 



ACTIVITEITEN MET ZOMERSTOP 
 

KOOR HOEVOCAAL  
 

Duur: wekelijks, september t/m juni 
Wanneer: maandag vanaf 20.00 uur 
Start: 26 augustus 2019 
Kosten: € 2,50 per avond, incl. koffie/thee 
Meer info: HoeVocaal zingt a capella en heeft een zeer ge- 
 varieerd repertoire: muziek uit allerlei tijdvakken, in 
 verschillende talen en met een variatie aan inhoud. 
 

 

SCHILDEREN 
 

Duur: om de 14 dagen, september t/m april 
Wanneer: groep 1: dinsdag  10.00 - 12.00 uur 
 groep 2: dinsdag  13.30 - 15.30 uur 
Start: 10 september 2019 
Kosten: € 100,00 voor 16 lessen, incl. koffie/thee 
Meer info: aanmelden via Sigma 
 

 

KAARTEN MAKEN 
 

Duur: wekelijks, september t/m april 
Start: 4 september 2019 
Wanneer: woensdag 14.00 -16.00 uur 
Kosten: € 1,40 per persoon per keer,  
 exclusief materiaalkosten en consumptie 
 

 

BRIDGE OP DE WOENSDAGMIDDAG 
 

Duur: wekelijks, 2 oktober tot en met april (competitie) 
Wanneer: woensdag vanaf 13.30 uur 
Kosten:            € 50,00 per seizoen 
Meer info: Voor informatie en aanmelden neem  
 contact op met Sigma. 
 

BRIDGE 
 

Wanneer: donderdag vanaf 19.30 uur 
Start: donderdag 5 september 2019 
Kosten: € 55,00 per persoon per seizoen 
Seizoen:  september t/m april (competitie) 
Meer info: Voor informatie en aanmelden neem  
 contact op met Sigma. 



 

FILMCAFÉ 
IN SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK NIJKERK-HOEVELAKEN 
 

Duur:  maandelijks, oktober 2019 tot en met april 2020 
 

Wanneer:  tweede woensdag van de maand, om 19.30 uur 
 

Data 2019:   9 oktober    Stan and Ollie 
  13 november   Woman at War 
  11 december   Vice 
 

Data 2020:   8 januari    De Dirigent 
  12 februari    Colette 
  11 maart    Rocketman 
  8 april     keuzefilm 
Extra:  25 maart    Oerijssel 
  (In samenwerking met Vorming en Toerusting Hoevelaken) 
 

Kaarten:  informatie reservering en verkoop via de website 
  www.bibliotheeknijkerk.nl 
 

Kosten:  € 7,00 incl. een kopje koffie/thee 
 

Meer info:  Het programma wordt bekend gemaakt via o.a.   
  de website van de bibliotheek (zie boven). 
  Ook in Nijkerk wordt in deze periode een  
  filmcafé georganiseerd. 
 

 
 

STUDIEKRING 

Duur: maandelijks, september tot en met mei 
 

Wanneer: vrijdag vanaf 9.30 uur 
 

Data 2019: 27 sept, 25 okt, 29 nov, 27 dec 
 

Data 2020:  31 jan, 28 feb, 27 maart, 24 april, 29 mei 
 

Kosten: € 35,00 voor het gehele seizoen, incl. koffie/thee 
 

Meer Info: De studiekring bestaat uit een groep 55-plussers die 

maandelijks op vrijdagmorgen bij elkaar komen om 

zich met leeftijdsgenoten te verdiepen in diverse 

thema's en om bij toerbeurt een presentatie te 

verzorgen. Informatie over deelname is te verkrijgen 

bij de voorzitter van de studiekring, de heer Gerard 

Meuleman. E-mail: gw.meuleman@upcmail.nl, 

telefoonnummer: 033-2535500. 



FITLESSEN  - BEWEGING EN LEEFSTIJL 
 

ZUMBA FITNESS 
 

Duur: september t/m juni 
Start: 16 en 17 september 2019 
Wanneer: groep  1:  maandag 10.00  - 11.00 uur 
 groep  2:  dinsdag    13.30  - 14.30 uur 
Docent:  mevrouw G. Tilstra 
Kosten:   € 130,00 voor het hele seizoen (excl. consumpties) 
 

GYMNASTIEK- AEROBICS  
 

Duur: september t/m juni 
Start: 16  september 2019 
Wanneer: maandag 13.45 - 14.45 uur 
Docent:        mevrouw G. Tilstra 
Kosten:          € 130,00 voor het hele seizoen (excl. consumpties) 
 

ANDERS BEWEGEN:   GYMNASTIEK VOOR MENSEN MET GEZONDHEIDSKLACHTEN 
Duur:             september t/m juni 
Start:             16 september 2019  
Wanneer:     maandag 14.45  - 15.45  uur 
Docent:  mevrouw G. Tilstra 
Kosten:   € 130,00 voor het hele  

  seizoen (excl. consumpties) 
 

WERELDDANSEN 
 

Duur: september t/m juni 
Start: 18 september 2019 
Wanneer:  woensdag 9.45  - 11.00 uur,  
 inloop vanaf 9.30 uur 
Docent:  mevrouw G. Tilstra 
Kosten:   € 130,00 voor het hele seizoen (excl. consumpties) 
 

COUNTRY-LINE DANSEN 
 

Duur: september t/m juni 
Start: 6 september 2019 
Wanneer:  vrijdag 13.30 - 15.30 uur 
Docent:  mevrouw W. Meijer 
Kosten:     € 130,00 voor het hele seizoen (excl. consumpties) 



 
 

BASISCURSUS VALPREVENTIE 
Duur:            8 lessen 

Start:             28 oktober 2019 

Wanneer: 12.00 - 13.00 uur 

Docenten:   Irene Dik en Marieke Mulder, Cesar-therapeuten 

Kosten:         € 56,00 per 8 lessen, inclusief consumpties 

Meer info: aanmelden via Sigma 

Let op: Bij voldoende aanmeldingen start de volgende 

 cursus op maandag 3 februari 2020. 

 

VITAAL OUDER WORDEN - VERVOLGCURSUS VALPREVENTIE 
 

Duur: 20 lessen 

Start: 10 september 2019 

Wanneer: 11.00 - 11.45 uur 

Docenten:   Irene Dik en Marieke Mulder, Cesar-therapeuten 

Kosten:         € 90,00 per 20 lessen, exclusief consumpties 

Meer info: aanmelden via Sigma 

 

KOERSBAL 
 

Duur: september t/m juli 

Start: 5 september 2019 

Wanneer: donderdag om de 14 dagen 14.00 - 16.00 uur 

Data 2019: 5 en 26 sept, 3, 17 en 31 okt; 14 en 28 nov, 12 dec 

Data 2020: informeer bij Sigma 

Kosten: € 1,40 per persoon per keer, excl. consumptie 

 
JEU DE BOULES  
 

Wanneer: maandag 10.00 uur,  

 donderdag 10.00 uur 

Kosten: gratis activiteit  

Waar: Jeu de Boulesbaan 

 (Monshouwerlaan) 

Meer info: aanmelden via Sigma 

 Bij voldoende aanmeldingen  

 start een nieuwe groep. 

 

DEELNAME AAN DE BEWEGINGSACTIVITEITEN IS OP EIGEN RISICO! 



STICHTING “VRIENDEN VAN DE KOPPERHOF” 
 

Deze zelfstandige stichting organiseert ieder seizoen een aantal 

activiteiten voor senioren en maakt daarbij gebruik van De 

Kopperhof. Ze bieden een avond uit tegen een betaalbare 

prijs: de koffie is gratis, andere drankjes zijn voor eigen rekening. 

De sfeer is altijd uitstekend! De avonden beginnen om 20.00 uur 

en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Bent u donateur, dan heeft u 

gratis entree bij de meeste activiteiten. Voor introducés moet een 

entree van € 7,50 per avond worden betaald. 
 

Mocht het vervoer een probleem voor u zijn, dan kunt u gebruik 

maken van vrijwilligersdiensten van de Hulpdienst Hoevelaken. 

Aanmelden voor vervoer uiterlijk woensdag vóór de activiteit 

op telefoonnummer 06-12476443 (bereikbaar tussen 8.00 - 9.00 

uur, daarna kunt u een boodschap achterlaten).  
 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij mevrouw 

A.C. Hilhorst, ledenadministratie, via achilhorst@kpnmail.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONATEUR WORDEN? 
Wilt u de ontspanningsavonden ook financieel steunen, dan 

kunt u vanaf € 10,00 per persoon per jaar donateur worden.  

Hiervoor krijgt u korting op de entree en ontvangt u een 

nieuwsbrief op uw huisadres. Uw bijdrage kunt u overmaken op 

rekeningnummer NL67RABO0372942024. 

PROGRAMMA 2019 - 2020 
 

Zaterdag 31 aug  2019   Dorpsdag Bingo      

Vrijdag 27 sep 2019   Vrouwen cabaret “Pandora”  

Vrijdag 25 okt   2019   Levensliedenkoor “Ach en Wee”, Achterveld  

Zaterdag 30 nov  2019   Warm en koud buffet (17.00) 

Zaterdag 14 dec  2019   High Tea met Dickens orkest “Animato” (14.00) 

Zaterdag 25 jan    2020   Midwinter bingo (14.00) 

Zaterdag 29 feb   2020   Jaren-50 band “Sinusgroep” (14.00) 

Zondag 29 mrt   2020   Toneelvoorstelling ‘Eldorado’ (15.00)* 

Maandag 27 apr   2020   Koningsdag Bingo 
 * deze voorstelling vindt plaats in zaal de Dissel in Hooglanderveen 



ACTIVITEITEN VAN SIGMA 
 

Sigma is als algemene organisatie toegankelijk voor alle 
inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Er wordt 
veel samengewerkt met andere organisaties die binnen de 
gemeente actief zijn. Sigma  heeft een onafhankelijke positie 
ten opzichte van de zorgaanbieders. 
 

De vraag van de inwoner vormt het uitgangspunt voor ons 
werk. Sigma beschikt over een groot netwerk van mensen en 
organisaties.  
 

VRIJWILLIGERSWERK-BEMIDDELING 
Zowel vrijwilligersorganisaties als mensen die vrijwilligerswerk 
willen gaan doen, kunnen bij een medewerker van Sigma 
terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Ook bemiddelen 
wij de inzet voor maatschappelijke stagiaires. 
 

Verder organiseren wij deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.  
 

Heeft u extra ondersteuning of begeleiding nodig bij 
vrijwilligerswerk? Samen kijken we dan naar de mogelijkheden. 
 

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk, kom dan eens langs op 
ons inloopspreekuur op vrijdagochtend van 9.00 - 11.00 uur bij 
Sigma in Nijkerk, breng een bezoekje aan onze digitale 
vacaturebank: www.sigma-nijkerk.nl/vrijwilligers-vacaturebank 
of neem contact op met Sigma. 
 

OUDERENADVIES 
  

Ouderen (55+) kunnen bij Sigma terecht voor informatie, advies 
of ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, 
regelingen, financiën en activiteiten. De benodigde hulp of 
informatie wordt geboden door een (vrijwillig) ouderen-
adviseur. U kunt via telefoon of mail hierover contact 
opnemen, maar ook  gebruik  maken  van  de wekelijkse 
spreekuren in het kantoor van Sigma in Hoevelaken. Het is ook 
mogelijk om thuis bezocht te worden. Naast individueel advies 
worden ook regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. 



INFORMATIE EN ONDERSTEUNING MANTELZORGERS 
Langdurig en meerdere uren per week zorgen voor een 
partner, ouder, kind of een ander dierbaar persoon kan vragen 
oproepen en/of belastend zijn. Mantelzorgers kunnen daarom 
terecht bij Sigma voor informatie, advies, praktische en/of 
emotionele ondersteuning gericht op hun rol als mantelzorger. 
Ook voor vervangende zorg is informatie en hulp beschikbaar. 
 

BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS 
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert Sigma 

contactbijeenkomsten. Deze vinden plaats in gebouw &/entree, 
Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk tussen 14.00 - 15.30 uur. Alle 
mantelzorgers zijn welkom! Daarnaast worden door het jaar 
heen themabijeenkomsten georganiseerd.  

 

Op de derde maandag van de maand (m.u.v. juli, augustus en 
december) organiseert Sigma een mantelzorgcafé met 
wisselende thema’s (zie website). Locatie: restaurant Prins 
Heerlijk, Oranjelaan 56, 3862 CX Nijkerk. Inloop vanaf 14.30, 
programma 15.00 - 16.00 uur. 
 

MANTELZORGWAARDERING EN DAG VAN DE MANTELZORG 
Eind 2019 zal Sigma namens de gemeente Nijkerk de mantelzorg-
waardering uitreiken. Ook wordt er op zaterdag 9 november 
2019 in de Kopperhof aandacht besteed aan de Dag van de 
Mantelzorg. 
 

HULP BIJ REGELINGEN FINANCIËN, FORMULIEREN EN ANDERE 
ADMINISTRATIEVE VRAGEN 
Iedere inwoner van de gemeente Nijkerk kan bij Sigma terecht 
met vragen over formulieren, thuisadministratie of regelingen. 
Ook met vragen over brieven, rekeningen e.d. kunt u terecht 
tijdens het inloopspreekuur op dinsdag of op afspraak. 
 

BEMIDDELPUNT - KOPPELT VRAAG EN VRIJWILLIGER 
Soms is het fijn om iemand naast u te hebben die u kan helpen 
met het uitvoeren van een klusje in huis of die langskomt voor 
een praatje. Als het niet lukt om dit zelf te regelen met familie of 
vrienden, kan hulp vragen lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat u niet 



zoveel mensen kent of omdat ze ver weg wonen. U kunt dan 
contact opnemen met Sigma. 
 

 In Hoevelaken wordt veel hulp geboden door vrijwilligers van 
de Hulpdienst Hoevelaken, maar u kunt ook contact opnemen 
met Sigma’s Bemiddelpunt om uw vraag te bespreken. Sigma 
werkt samen met alle vrijwilligersorganisaties en -projecten 
binnen de gemeente Nijkerk. 
 

BORDJE ERBIJ  

Bordje Erbij brengt mensen bij elkaar die het leuk vinden om 
samen te eten in een huiselijke sfeer. De nadruk ligt op het 
samen eten en de ontmoeting. Heb je een plekje vrij aan je 
eettafel en lijkt het je gezellig om een bordje erbij te zetten of lijkt 
het je leuk om bij een ander aan te schuiven en mee te eten? 
Neem dan contact met ons op. 
 

MAATJESPROJECT 
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die anderen willen 
ondersteunen bij het (weer) mee kunnen doen in de 
maatschappij. Het gaat hierbij om individueel contact, 
minimaal eens per twee weken en meestal bij de hulpvrager 
thuis. Er wordt gewerkt aan concrete doelen, voor de duur van 
maximaal een jaar.  
 

DE WEGWIJZER EN DE GEHEUGENWIJZER  
GIDSEN MET INFORMATIE VOOR SENIOREN EN MANTELZORGERS 
  

De Wegwijzer is een handige informatiegids voor senioren over 
wonen, welzijn, gezondheid en zorg, financiën, vervoer, 
diensten, activiteiten en vrijwillige inzet. In de Geheugenwijzer 
staat aanvullende informatie met betrekking tot geheugen-
problemen en dementie.  
 

 Heeft u belangstelling voor één van deze gidsen dan kunt u 
een exemplaar afhalen bij De Kopperhof of het kantoor van 
Sigma in Nijkerk. Een digitaal exemplaar kunt u downloaden van 
onze website: www.sigma-nijkerk.nl/senioren. Vanuit de 
gemeente Nijkerk is er ook een digitale sociale kaart te vinden 
op www.wegwijzernijkerk.nl. 



Frieswijkstraat 99 
3861 BK Nijkerk 

033 247 48 30 
 

info@sigma-nijkerk.nl 
www.sigma-nijkerk.nl 

 

NL98 RABO 0130 2855 87 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Blijf actief,  
word vrijwilliger! 


