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Thema avond 21 mei: “De zorg verandert, de vrijwilliger 

verandert mee? Wat betekent dit voor u als mantelzorger?” 

 

Wat is er vanaf 1 januari 2015 allemaal veranderd in de 

zorg? Wanneer mag iemand nog naar een zorgcentrum? 

Hoe ziet de zorg in een zorgcentrum er nu uit en wat 

betekent die verandering ook voor de vele vrijwilligers die er 

werken? Misschien bent u als mantelzorger benieuwd naar 

de gang van zaken en wilt u een antwoord op deze 

vragen? 
 

Kom dan naar deze thema avond. Tijdens deze avond 

gaan Hermien Stouwdam, consulent Ouderen bij Sigma en 

Anja Hols, cliëntenadviseur bij Amaris in op deze en andere 

vragen. Na de pauze is er een panel van beroepskrachten. 

U kunt uw vragen stellen en met hen van gedachten 

wisselen. 
 

Wanneer:  donderdag 21 mei 

Waar:   restaurant woonzorgcentrum De Pol  

      (Vetkamp 85 in Nijkerk) 

Hoe laat:    19.30 uur  

      (vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee) 
 

Meer informatie? Bel naar 033-2474830 of stuur een mail 

naar: info@sigma-nijkerk.nl 

Uitnodiging 

thema avond 

21 mei 

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. 



 

 

Uitnodiging: Bijeenkomst over vrijwilligersverzekeringen 

 

Wist u dat de gemeente Nijkerk een vrijwilligersverzekering 

heeft? En wist u dat mantelzorgers daar ook gedeeltelijk 

door verzekerd zijn voor bijvoorbeeld ongevallen? Nou bent 

u als mantelzorger natuurlijk geen vrijwilliger maar de 

verzekering is een aantal jaar geleden uitgebreid waardoor 

mantelzorgers nu ook gedeeltelijk gedekt zijn. Zou u hier wel 

eens meer over willen weten? Kom dan naar de bijeenkomst 

over de vrijwilligersverzekering die georganiseerd wordt: 

 

Wanneer:   donderdag 4 juni 

Waar:     bibliotheek Nijkerk (Frieswijkstraat 99 in Nijkerk) 

Hoe laat:   19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie/   

       thee) 

 

Aanmelden of meer informatie? Bel naar 033-2474830 of 

stuur een mail naar: info@sigma-nijkerk.nl. 

 

 

 

Uitnodiging 

bijeenkomst 

verzekeringen 
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 Volgt u ons al op Twitter?  
 

Sinds enige tijd heeft Sigma een Twitter account waarbij 

we regelmatig interessante informatie voor mantel-

zogers delen. U kunt onze Twitter account vinden via onze 

website: www.sigma-nijkerk.nl of door @SigmaNijkerk in 

te typen in uw zoekmachine. Daarnaast heeft Sigma 

sinds enkele maanden een nieuwe website. In de 

komende maanden zullen we daar steeds meer 

informatie aan toevoegen. Zeker ook op het gebied 

van mantelzorg! Mocht u bepaalde informatie graag 

zien op onze website? Laat het ons weten! 

mailto:info@sigma-nijkerk.nl
http://www.sigma-nijkerk.nl
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Sigma start met een Maatjesproject! 

 

Binnen Sigma wordt er momenteel hard gewerkt aan de 

start van een maatjesproject. Ondertussen zijn er maatjes 

gevonden, opgeleid en klaar om aan de slag te gaan. Bent 

of kent u iemand die een maatje zou kunnen gebruiken dan 

kunt u contact opnemen met Sigma om de hulpvraag te 

bespreken.  

 

De ondersteuning is tijdelijk en het is van belang om aan 

een doel te kunnen werken. Denkt u dan bijvoorbeeld aan 

het uitbreiden van het sociale netwerk, het aanleren van 

huiselijke vaardigheden of het ondersteunen bij 

veranderingen in het leven zoals bijvoorbeeld werkloosheid.  

 

Het maatjesproject is momenteel gericht op volwassen 

hulpvragers. Meer weten? Neem contact op met Anne José 

Schimmel via 033-2474830 of mail naar ajschimmel@sigma-

nijkerk.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.  

 

 

Maatjes- 

project 
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Mantelzorgdagen 2015, gaat u mee?  

 

Al een aantal jaren nemen mantelzorgers uit Nijkerk deel 

aan de mantelzorgdagen in Werkhoven. Deze dagen zijn 

erop gericht om mantelzorgers een paar dagen op adem 

te laten komen. Dit door onder andere samen te eten, 

ontmoeting met andere mantelzorgers, creatieve 

activiteiten en leuke verrassingen.  

 

Ook dit jaar mogen we 

weer een aantal 

mantelzorgers opgeven 

voor deze bijzondere 

dagen. Ze vinden plaats 

van 12 augustus t/m 14 

augustus.  

 

Er is een programma waar- 

aan deelgenomen kan 

worden maar dit hoeft 

absoluut niet. U bepaalt 

zelf waar u wel en niet aan 

meedoet.  

 

U krijgt uw eigen kamer tot uw beschikking. De eigen 

bijdrage voor het volledige verblijf zijn voor u slechts €30,-. 

De overige kosten worden door middel van fondsen 

betaald.   

 

Zou u in aanmerking willen komen voor deelname aan deze 

dagen? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met 

Jenny Verbeek. U kunt bellen met 033-2474830 of mailen 

naar jverbeek@sigma-nijkerk.nl.  

  

 

 

Mantelzorg- 

dagen  
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Activiteiten Steunpunt Mantelzorg 

 

Graag willen wij u attenderen op de volgende activiteiten: 
 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg op 

iedere 1e woensdag van de maand, van 14:00 – 15:30 uur. 

Deze vinden plaats in het gebouw van de Unie van 

Vrijwilligers (Frieswijkstraat 97). In de maanden juli en 

augustus zijn ze op het kantoor van Sigma (Oosterstraat 7).  
 

  
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 nodig hebben bij het invullen van 

formulieren. 
 

Cursus: Kennismaken met dementie 
 

Als iemand dementie krijgt roept dit voor de naaste 

omgeving, familie en vrienden vele vragen op. Vragen 

als: ‘waarom doet hij/zij zo anders’, ‘hoe moet ik hier 

mee omgaan?’ en ‘wat kan ons helpen om de zorg 

beter vol te kunnen houden?’. Om antwoorden te 

krijgen op deze vragen en meer inzicht te krijgen in het 

ziektebeeld organiseert Sigma samen met Indigo (GGZ) 

een cursus. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  
 

Data:   18 juni, 25 juni en 2 juli  

Tijd:    14.00– 16.00 uur 

Locatie:   De Kopperhof, sportweg 25 in Hoevelaken 
 

Opgave of meer informatie via info@sigma-nijkerk.nl of 

033-2474830.  

 

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: 1 juni met als thema: Samen beleven, samen    

     genieten, onder leiding van een muziektherapeut.  
  

Website: www.alzheimer-nederland.nl 

 
 

 

Alzheimer-café 

 

Hulp bij PGB 

Hulp bij het Persoonsgebonden Budget nodig?  

 

De afgelopen maanden is er veel veranderd in de 

persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Dit kan veel 

vragen opleveren. Vragen als: voor welke zorg/ hulp-

middelen kan ik een PGB krijgen? Waar vraag ik een 

PGB aan? Hoe zet ik de aanvraag in gang? Hoe maak 

ik een budgetplan? En zo zijn er nog veel meer vragen 

te bedenken. Hulp nodig? De consulenten van Sigma 

houden alle veranderingen bij en kunnen u adviseren 

en met u meedenken. Neem gerust contact op! 



 

 

     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 

   

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma.  


