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Een terugblik…… 

 

In de week van 4 tot en met 8 november 2013 was het zo 

ver: De week van de Mantelzorg. Thema van de week was: 

Samen beter zorgen! Het thema gaf aan de ene kant de 

mogelijkheid om in gesprek te gaan over de samenwerking 

tussen mantelzorgers, professionals en zorgvrijwilligers; waar 

is men tevreden over en waar zou er  mogelijk ruimte zijn 

voor verbetering? Aan de andere kant was er ook volop 

gelegenheid om samen van de nodige ontspanning te 

genieten. 
 

Aan de hand van verschillende activiteiten werd aan beide 

uitgangspunten van het thema gewerkt. Doordat bij alle 

activiteiten ook zorgvrijwilligers 

en/ of professionals aanwezig 

waren werd er veel over het 

thema doorgesproken. Een 

voorbeeld is de schilder-

workshop waar mantelzorgers 

een moment van ontspanning 

werd geboden met de 

mooiste resultaten!  

 

Daarnaast werd heerlijk geluncht bij de Dolle Joncker in 

Nijkerk met een prachtige opkomst, kon men naar de de 

film Amour, was er een lezing van Else Marie van den 

Eerenbeemt die vertelde over mantelzorgers en familie-

relaties en werd de week afgesloten op vrijdagmiddag met 

een gezellige netwerkborrel. En dat alles was slechts een 

deel van wat er was georganiseerd.  
 

Naast alle activiteiten voor de volwassen mantelzorgers 

werden ook dit jaar weer de bioscoopbonnen voor de 

jonge mantelzorgers uitgereikt. De jongeren werden  
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aangemeld door contacten uit hun eigen netwerk die 

benadert waren om namen door te geven van jongeren 

die mantelzorgtaken uitvoeren. Alle opgegeven jongeren 

kregen een bon uitgereikt zodat ze een welverdiend 

moment van ontspanning kunnen beleven!  
 

Heeft u in 2013 de activiteiten gemist of gedacht dat is niks 

voor mij? Weet dan dat u van harte uitgenodigd bent  om 

in 2014 deel te nemen aan de activiteiten. Hoe die er 

precies uit gaan zien, waar ze gehouden worden en op 

welke datum is nog niet bekend maar het thema kunnen 

we u al wel vast verklappen dat is dit jaar namelijk: 
 

          “Allemaal verhalen!”  
 

Doel van het thema is om mantelzorgers een gezicht te 

geven, ze de kans te geven hun verhalen te vertellen. Wie is 

de mens achter de term mantelzorger en wat is zijn of haar 

verhaal?  
 

Als u staat ingeschreven voor deze nieuwsbrief krijgt u te 

zijner tijd vanzelf een uitnodiging in uw brievenbus. Bent u 

nog geen lid van deze nieuwsbrief en heeft u hem op een 

andere manier onder ogen gekregen, schijf u dan alsnog in. 

U krijgt dan de nieuwsbrieven vanzelf toegestuurd en 

daarbij ook de uitnodigingen voor activiteiten 

georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg.  

 

Een  

vooruitblik 
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Doorgeven e-mailadres 
 

Om op de hoogte gehouden te worden van 

nieuwe ontwikkelingen en in de toekomst onze  

nieuwsbrief digitaal te kunnen ontvangen,  

verzoeken wij u uw mailadres door te geven aan Jenny 

Verbeek via e-mailadres jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 
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Zet vast in uw agenda!  

Lezing van ervaringsdeskundige Cora Postema 
 

Op woensdag 14 mei komt mantelzorger Cora Postema 

spreken in de Kopperhof (sportweg 25 in Hoevelaken). Cora 

Postema is onder andere bekend van haar blogs, haar 

boek ‘Zorg jij of zorg ik?”, de Stichting Partnerzorg en haar 

presentaties, gastlessen en workshops.  In 2009 werd ze 

mantelzorger voor haar man die als gevolg van een 

herseninfarct ernstig gehandicapt raakte.  
 

Tijdens de lezing spreekt ze vanuit het perspectief van 

mantelzorgers over mantelzorg, eigen regie en participatie. 

Haar motto is: ‘Je kunt alleen langdurig voor een ander 

zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt!’.   
 

Wilt u er deze avond ook bij zijn? Meldt u dan nu vast aan 

via jverbeek@sigma-nijkerk.nl of bel naar 033-2474830. 

Inloop vanaf 19.30 en de lezing start om 20.00 uur. U bent 

van harte uitgenodigd! De toegang is gratis.  Mocht u zich 

van tevoren in willen lezen kijk dan eens op 

corapostema.blogspot.nl.   

 

Hulp nodig bij het ordenen van uw administratie?  
 

Overziet u de administratie niet meer of zorgde 

bijvoorbeeld uw ziek geworden partner altijd voor de 

papieren en weet u niet hoe u dit zelf aan moet pakken? 

Wellicht is het project ‘administratie op orde’ iets voor u. 

Tijdens een aantal gesprekken (maximaal 5) wordt u op 

een praktische manier geleerd hoe u zelf het beste aan 

de slag kan met de administratie. Meer weten? Neem 

contact op met het steunpunt mantelzorg via 033-

2474830 of stuur een mailtje naar info@sigma-nijkerk.nl.  

Boeiende  

lezing 

Mantelzorg! 
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Veranderingen in  persoonsgebonden budget (PGB) 2014 

 

Heeft u een PGB of gaat u deze voor het eerst aanvragen in 

2014? Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd dit 

jaar. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij: 
 

 De tarieven voor persoonlijke verzorging, begeleiding 

individueel en begeleiding groep worden met 5% 

verlaagd. De tarieven voor verpleging en kortdurend 

verblijf blijven vrijwel ongewijzigd.  
 

 Heeft u een indicatie voor langdurig verblijf en ontvangt 

u daarvoor een PGB dan blijven de tarieven ook vrijwel 

hetzelfde als in 2013.  
 

 De frequentie van de uitbetaling voorschotten kan dit 

jaar voor u mogelijk ook veranderen. Werd er eerst per 

half jaar of per jaar uitbetaald, in 2014 wordt er per 

kwartaal of per maand uitbetaald. Is het totaal van uw 

PGB lager dan €15.000,– dan ontvangt u het voorschot 

per kwartaal. Is het totaal van uw PGB hoger dan 

€15.000,- dan ontvangt u het voorschot per maand. Hoe 

vaak u het voorschot gaat ontvangen staat op de 

toekenningbeschikking.   
 

 De overheid heeft besloten om in de toekomst nog meer 

veranderingen door te voeren in de manier waarop het 

PGB uitbetaald wordt. Op dit moment wordt er gewerkt 

aan het invoeren van trekkingsrechten. Dit houdt in dat 

uw zorgkantoor de voorschotten niet meer op uw eigen 

bankrekening stort maar aan het SVB Servicecentrum PGB 

(SSP). Zij beheren het PGB en maken geld over in opdracht 

van u. De verwachting is dat dit in de loop van 2014 wordt 

ingevoerd afhankelijk van de  uitkomst van de proef die 

momenteel loopt.   

              (Bron:  www.cz.nl/zorgkantoor)  

 

Veranderingen 
 

in het PGB 
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Activiteiten Steunpunt Mantelzorg 

 

Graag willen wij u attenderen op de volgende activiteiten: 
 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg op 

de Oosterstraat 7 te Nijkerk – iedere 1e woensdag van de 

maand, van 14:00 – 15:30 uur.  
 

Iedere 2e donderdag van de maand een creatieve 

bijeenkomst voor mantelzorgers in activiteitenzaal ‘De 

Kopperhof’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Deze bijeenkomsten 

worden gehouden van 10:00-11:30 uur.   
  
Iedere donderdagochtend van 9:00-10:30 uur is er een 

inloopspreekuur in het kantoor van Sigma op de 1e etage 

van de ‘De Stoutenborgh’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Dit 

spreekuur is bedoeld voor mantelzorgers, ouderen en 

mensen die hulp willen hebben bij het invullen van formulieren. 
 

 

Workshop bewegen  
 

In de maand april organiseert Sigma in samenwerking 

met Health Club Fit2move uit Hooglanderveen een 

workshop bewegen. Er wordt op een laagdrempelige 

manier kennis gemaakt met verschillende oefeningen in 

een relatief korte tijd. Naast het trainen van kracht traint u 

daarnaast ook op balans en lenigheid.  
 

De workshop zal op zaterdag 19 april 2014 plaats vinden. 

Er wordt gestart om 12.00 uur.  
 

Heeft u belangstelling geef uw contactgegevens dan 

aan ons door! U kunt contact met ons opnemen door te 

mailen naar jverbeek@sigma-nijkerk.nl of te bellen met 

033-2474830. Deelname is gratis.  

Activiteiten 

Steunpunt 

Mantelzorg 
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Alzheimer Café Nijkerk  

 

Het Alzheimer Café biedt informatieve bijeenkomsten over 

dementie en alles wat daarmee samenhangt. Het is 

bedoeld voor mensen met een vorm van (beginnende) 

dementie, hun partners, kinderen of andere mantelzorgers, 

vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn en alle 

andere geïnteresseerden. Naast  het bieden van informatie 

is er volop aandacht voor contact en gesprek en wordt er 

alle ruimte geboden voor het stellen van vragen. 

 

Plaats:   Interakt Contour, Oranjelaan 79, Nijkerk 
 

Tijd:    Iedere eerste maandag van de maand       

               Inloop vanaf 19:30 uur  

     Aanvang programma 20:00 uur 
 

Agenda: 7 april - Hoe kunnen we zo lang mogelijk samen   

     blijven wonen? 
  

Website: www.alzheimer-nederland.nl 

Alzheimer-café 

+  

Wandelgroep 

Natuurlijk bewegen in Nijkerk en omgeving, doet u mee? 
 

Regelmatig bewegen heeft een positieve uitwerking op 

de gezondheid en is ook leuk om te doen! Daarom wordt 

er een wandelactiviteit georganiseerd voor mensen met 

geheugenproblemen of beginnende dementie samen 

met hun partners of andere mantelzorgers.  
 

Er wordt iedere eerste en derde donderdag van de 

maand gewandeld van 10.00 tot 12.00 uur . De start is bij 

Stal Lozeman op de Donkeresteeg 20 (net in Putten). 

Deelname is gratis (consumpties moet u wel betalen) en 

u hoeft zich niet van tevoren op te geven. Voor meer  

informatie neemt u contact op met Sigma.   



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 
 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Praktische en emotionele ondersteuning 

  Deelname aan bijeenkomsten, cursussen 

  Regelen van hulp thuis: 

    Aanvullende hulp aan mensen, incidenteel en  

    voor langere tijd, welke niet door familie of  

    vrienden kan worden gegeven. 

  Regelen van respijtzorg: 

    Inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om  

    de mantelzorger te ontlasten en/of te vervangen. 

  Dag van de Mantelzorg 

  Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn 

 
 Waar en wanneer 
 

 Adres: Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 
 

 Telefoon: 033-2474830 
 

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

  09.00 – 13.00 uur  
   op de middagen op afspraak 

 
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.30 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 
 

 Contactbijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand 

  Nijkerk, 14.00 –15.30 uur 

  2de donderdag v/d maand 

  Hoevelaken, 10.00 - 11.30 uur 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma.  


