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Beste mantelzorgers,  

 

 

 

Nu ik deze zomer-nieuwsbrief schrijf ben ik mij ervan bewust 

dat de tijd snel gaat. We verlangden naar langere dagen 

en meer zon, die ons de nodige energie geven. Het lijkt dan 

net of onze zorgtaken daardoor minder zwaar worden. 

 

De langste dag is inmiddelsal gepasseerd, maar we mogen 

hopelijk nog genieten van een mooie zomer. Niet alleen 

licht en warmte van de zon zorgt voor de nodige energie, 

maar ook ontspanning is van belang. 

 

Mocht op vakantie gaan  niet voor u zijn weggelegd, dan 

zijn er in uw omgeving ook volop mogelijkheden om 

ontspanning te zoeken. Ik wil u dan ook graag attent 

maken op een aantal activiteiten en uitstapjes.  

 

Natuurlijk geef ik u ook een klein voorproefje van de 

activiteiten van het steunpunt mantelzorg in het nieuwe 

seizoen.  Noteert u de data alvast in uw agenda. 

 

Graag wens ik u een fijne zomer en ik hoop dat u tijd en 

ruimte vindt voor enige ontspanning,  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek - van Lienden,  

consulent welzijn 

 

Voorwoord 
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Wat is er te doen in Nijkerk? 

 

Een (mid)dagje uit in eigen stad – het is zo geregeld. Op de 

volgende pagina’s vindt u een greep uit de mogelijkheden. 

Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u voor meer 

informatie de plaatselijke pers raadplegen of contact 

opnemen met het VVV kantoor op het Plein (tel: 033-

2464465). Ook de website www.vvvnijkerk.nl is een aanrader 

met nog veel meer ideeën en uitgebreide achtergrond-

verhalen. 

 
Activiteiten op het Plein en het centrum van Nijkerk 
 

10 juli   Boeken- en Curiosamarkt 

10 juli   Live muziek 

19 juli   Tweede zomerbraderie 

31 juli   Curiosamarkt 

31 juli   Live muziek 

  2 aug  Derde zomerbraderie  

  7 aug  Boekenmarkt 

  7 aug  Dag van de natte dweil met live muziek 

12 aug  Braderie / Nacht van Nijkerk 

21 aug  Kunstmarkt Nijkerk 

21 aug  Dansspektakel 

  3-4 sep  Sleepbotenfestijn in de haven 

 
Stoomgemaal 
 

Voor de buitenliefhebbers en geïnteresseerden in vroegere 

tijden biedt het Stoomgemaal Hertog Reijnout aan de 

Zeedijk 6 de volgende ontspanningsmogelijkheden: 
 

   10 juli   Watervakantiemaaldag 

   14 aug  Ministoomdag 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 



 

 4 

Wandelingen 

 

Op  14, 21, 28  juli en 4, 11, 18 en 25 augustus zijn er weer de 

stadswandelingen. Onder begeleiding van een gids gaat u 

op zoek naar de mooie en interessante plekjes in Nijkerk. 
Start VVV/ANWB kantoor om 14.00 uur. Kosten € 4,50 p.p.  
 

Concerten  
 

Zomer in Nijkerk betekent ook prachtige carillonconcerten 

op de donderdagavond: vanaf  19.00 uur is het klokkenspel 

van de Grote Kerk in de hele binnenstad te horen.  Dit jaar 

staan op het programma: 
 

15 juli   Jason Lee (Zuid-Korea) 

22 juli   Coen Kosaert (België) 

29 juli   Klaas de Haan 

  5 aug  Anna Maria Reverté (Spanje) 

12 aug  Marcel Siebers 

26 aug  Jasper Stam 

  2 sep  Bas de Vroome 

  9 sep  Boudewijn Zwart 
 

Voor liefhebbers die zich wat meer willen kunnen 

concentreren is er de NijKV-luisterplaats, te bereiken via het 

poortje tussen Gasthuisstraat nummer 3 en 5. Voor meer 

informatie zie www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl. 
 

Hiernaast worden op het orgel van de Grote Kerk een 

aantal interessante concerten gegeven. Deze beginnen om 

20.00 uur.  
 

20 juli   door Christiaan Ingelse 

  3 aug  door Domitila Ballesteros (Brazilië) 

17 aug  door Sietze de Vries 

31 aug   door Jaap Kroonenburg 

12 sep  Nationale Orgeldag 
 

Uitgebreide programma: http://orgelnijkerk.web-log.nl. 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 
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Zomers 

programma 

in Nijkerk 

Op donderdag 22 juli houdt Jan Vayne en Matin Mans een 

zomerconcert in de Kruiskerk (Venestraat 44, 3861BX Nijkerk). 

 
Tentoonstellingen 
 

Wilt u meer over de stad Nijkerk weten bezoekt u dan eens 

het museum: Stichting Oud Nijkerk, Holkerstraat 6. Geopend 

op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op 

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op het moment is er 

een tentoonstelling over kinderen en kinderspeelgoed. 

 
Hoevelaken 
 

Voor velen is de 

D o r p s d a g  h e t 

onbetwiste hoogte-

punt van het jaar. 

Een dag vol plezier, 

swingende muziek 

van goede live 

bands, veel vertier, 

lekkere hapjes en 

ontmoetingen met 

oude bekenden om 

de vakantiebeleve-

nissen te evalueren. De 25ste editie vindt plaats op zaterdag 

28 augustus in het centrum van Hoevelaken. 

 
Nijkerkerveen 
 

Lustrum Evenementendag Nijkerkerveen vindt plaats op 

zaterdag 18 september met als hoofdprogramma de 

Trekkertrek. Er is ook een grote kramenmarkt met daarnaast 

ook een rommelmarkt, met voor elk wat wils. Voor meer info 

zie de website:   www.evenementendag-nijkerkerveen.nl. 
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Wandelen / fietsen 
 

Lekker uitwaaien in de eindeloze Veluwse natuur? Het 

Veluwetransferium Nunspeet is het ideale startpunt hiervoor. 

Het bezoekerscentrum is gemakkelijk te bereiken met auto 

of openbaar vervoer, biedt vele voorzieningen en is goed 

toegankelijk voor rolstoelen en rollators.  Verschillende 

wandel- en fietsroutes zijn voor u uitgestippeld, onder 

andere een 1,7 km lang speciaal rolstoelpad. Adres: 

Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet; telefoon: 0341-252996.  

 

Een mooie fietsroute van ca. 30 km over de prachtige 

Veluwe start in het pittoreske dorpje Garderen. Onderweg 

kunt u heerlijk picknicken. Vertrek bij VVV Garderen (Oud 

Milligenseweg 5, 3886MB Garderen) vanaf 10.00 uur, op alle 

werkdagen mogelijk. Minimaal  één dag van tevoren 

reserveren op telefoonnummer: 0577-461566 of  via e-mail: 

info@vvvgaderen.nl. Kosten: € 6,95 p.p. bij eigen onderhoud 

of € 9,50 p.p. incl. een goed gevulde koelbox met luxe 

etenswaren. Meer informatie: www.vvvgaderen.nl.  

 

De fietsboot van de Eemlijn biedt ook een goed 

uitgangspunt voor een dagje uit: aansluitend aan de op- en 

afstapplaatsen bij Amersfoort, Soest, Baarn, Eemdijk, 

Spakenburg en Huizen beginnen vele interessante wandel- 

en fietsroutes.  Voor meer informatie, dienstregeling en 

routes zie www.eemlijn.nl of bel 033-4612393. 

 

Op dinsdag 3 augustus,  houden 15 VVV’s 

de tweede Veluwse Fietsdag. Er zijn 

hiervoor een vijftal speciale fietsroutes 

uitgezet over de Veluwe, die bij de 

deelnemende VVV-vestigingen voor € 3,50 

verkrijgbaar is. Meer informatie en uitgebreid materiaal vindt 

u op de website:  www.vvvnijkerk.nl   of   www.develuwe.nl. 

Uitstapjes 

in de 

omgeving 
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Feestelijke evenementen en gastvrijheid 

 

Vierentwintig zandkunstenaars uit vijf landen hebben de 

meest schitterende creaties gerealiseerd voor het tweede 

Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen (Oude Barne-

velderweg 5 te Garderen). Thema is dit jaar 'Ontdek 

Nederland in één dag'. Openingstijden: ma. t/m za.  10.00-

17.00 uur;  vr. 10.00 - 21.00 uur. Meer informatie vindt u op de 

website: www.zandsculpturenfestijn.nl. 
 

Bij VVV Garderen (Oud Milligenseweg 5, 3886MB Garderen) 

is o.a. ook informatie verkrijgbaar over autoroutes zoals ’t 

Stoofpotje, De Pannenkoek en ’t Twaalfuurtje. 
 

Zaterdag 17 juli vindt een nieuwe kunstmarkt plaats in het 

centrum van Ermelo van 11.00 t/m 17.00 uur. 
 

De Oud Veluwse Markt in Barneveld krijgt deze zomer voor 

het eerst twee optochten. Kenmerkend voor de stoet is dat 

de deelnemers oud-Veluwse kleren dragen. Verder zijn er 

allerlei voorwerpen uit grootmoeders tijd, zoals fietsen, 

speelgoed poppen- en bolderwagens. De markten worden 

gehouden op de donderdagen: 15, 22 en 29 juli en 5, 12, en 

19 augustus in het centrum van Barneveld. Meer informatie 

is te vinden op de website: www.oudveluwsemarkt.nl. 
 

Al sinds 1259 vindt in augustus de Bartholomeusmarkt plaats 

in Amersfoort. Van heinde en ver komen handelaren en 

potsenmakers naar de stad om hun bijzondere waar te 

verkopen. Daarnaast zijn er ook muziekanten, vertellers en 

veel bijzondere ambachten. Dit jaar is de markt op zondag 

15 augustus 13.00 -17.00 uur op De Hof. 
 

Echt ambachtelijk gebrouwen Amersfoorts bier proeven en 

kennismaken met de bierhistorie van de stad kunt u bij De 

Drie Ringen (Kleine Spui 18). Meer info: www.dedrieringen.nl. 

Uitstapjes 

in de 

omgeving 
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Rechtspraak in de geschiedenis: in samenwerking met het  

Amersfoortse advocatenkantoor SAP vindt zondag 18 juli 

een historisch rechtszaak plaats op De Hof in Amersfoort. 

Advocaten van nu kruipen in de huid van de aanklager uit 

1595. Wordt het de brandstapel? Komt dat zien en wellicht 

beïnvloedt u de uitkomst van de zaak.  
 

De verhalenvertellers van de Jac. Gazenbeek Stichting uit 

Lunteren gaan ook deze zomer weer op pad, om de 

prachtige Veluwse volksverhalen, sagen en legenden te 

vertellen. De Sagenwandeling naar het Solse Gat vindt 

plaats op dinsdag 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus 

vanaf 19.30 uur. Startplaats: Boshuis Drie (Sprielderweg 205, 

Speuld, Ermelo), kosten: € 3,50 p.p. De Sagenwandeling en 

vertellingen worden in de openlucht gehouden, kleedt u 

goed aan en neemt iets mee om op te zitten. Meer 

informatie: www.gazenbeekstichting.nl. 
 

De 27ste Ballonfiësta in Barneveld wordt dit jaar gehouden 

woensdag 11 t/m zaterdag 14 augustus op de fraai gelegen 

Koewei achter kasteel De Schaffelaar. Als het weer meezit, 

gaan er elke avond 35 heteluchtballonnen omhoog met 

bijzondere vormen uit de hele wereld. Meer informatie is te 

vinden op de website www.ballonfiestabarneveld.nl. 

 
Musea 
 

  Klederdracht en Visserijmuseum Spakenburg 

  Kerkstraat 20   3751 AR Spakenburg, tel: 033-2984634 

  Oude ambachten en speelgoed museum 

  Rijksweg 87   3784 LV  Terschuur, tel: 0342-462060 

  Nederlands Pluimveemuseum 

  Hessenweg 2a   3771 RB  Barneveld, tel: 0342 - 400073 

  Museumboerderij Mariahoeve 

  Kiefveldersteeg 11    3882 RG  Putten, tel: 06-30234032 

Uitstapjes 

in de 

omgeving 
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Stadswandeling Nijkerk voor mantelzorgers 

 

Op 16 juni hebben wij onder leiding van een gids een 

stadswandeling gemaakt. Verrassend, want deze middag 

leerden wij met andere ogen 

naar de eigen stad kijken. Je 

ziet en hoort dan dingen waar 

je normaal aan voorbij loopt. 

Ook voor diegenen die niet 

bekend zijn in Nijkerk was het 

interessant.  
 

Weet u bijvoorbeeld hoe de 

naam Nijkerk is ontstaan? Het is afgeleid van “nieuwe kerk”. 

In het jaar 1222 werd in het gebied door een veenbrand 

een kapel vernietigd. In dat jaar werd dan ook door 

eigenaren van erven in de buurtschappen Wullenhoven, 

Slichterhorst, Holk, De Veenhuis, 

Nekkeveld, Ark en Doornsteeg 

beloofd dat zij gezamenlijk in het 

onderhoud van de pastoor zouden 

voorzien en  werd een nieuwe kerk 

gebouwd, waaraan de naam van 

Nijkerk is ontleend (dit is niet de 

huidige kerk). 
 

De Grote kerk, met zijn bijzondere 

toren, is een herkenningspunt voor 

velen uit Nijkerk. Wanneer zij naar 

huis komen rijden, uit welke richting 

je ook komt, hij geeft je weer het 

thui sgevoel .  Ook werd de 

Ambtszaal in het oude gedeelte van het stadshuis, die nu 

als trouwzaal dient, bezocht. Volgens de deelnemers was 

om deze wandeling te maken zeer de moeite waard.  

 

Verslag 

mantelzorg- 

bijeenkomst 
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Thee- en themamiddagen  

 

Op de eerste woensdag van iedere maand worden bij het 

steunpunt mantelzorg voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd over praktische en 

emotionele zaken. U bent welkom 

tussen 14.00 - 15.30 uur, op het kantoor 

van Sigma (Oosterstraat 7 te Nijkerk) 
 

Op woensdag 1 september zal Hermien 

Stouwdam, medewerker ouderen-

advisering u voorlichten over de 

mogelijkheden aan informatie, advies  

en ondersteuning voor ouderen en 

krijgt u alle ruimte om de nodige 

vragen te stellen.  

 
Koffie- en  contactmiddagen 
 

Op de derde woensdag van iedere maand vinden de 

koffie- en contactmiddagen plaats. Wilt u er even uit en 

vindt u het prettig om andere mantelzorgers te ontmoeten, 

dan bent u welkom tussen 14.00 - 15.30 uur, op het kantoor 

van Sigma (Oosterstraat 7 te Nijkerk). De eerste keer na de 

zomer is op woensdag 14 september. 

 
Cursus “Kennismaking met dementie” 
 

Bij voldoende belangstelling organiseert Indigo Flevo-Veluwe in 

samenwerking met Sigma eind september weer een cursus 

voor familieleden en betrokkenen die te maken hebben met 

de zorg voor iemand met dementie. 
 

Op 3 woensdagmiddagen worden de belangrijkste thema’s 

behandeld tussen 14.00 en 16.00 uur op het kantoor van Sigma 

(Oosterstraat 7, te Nijkerk). Kosten: € 25,- 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 
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Meer informatie: mw. J. de Bruin, tel: 0341-566 832. Aanmelden 

bij secretariaat Indigo, tel: 0341-566 375 of via het emailadres  

secretariaat@indigoflevo-veluwe.nl.  

 

Cursus “Rondje Nijkerk / Hoevelaken voor 55+” 

 

Een zoektocht in de vorm van een cursus in Nijkerk en 

Hoevelaken en haar mogelijk-heden voor 55-plussers. Het is 

een verkenningstocht langs verschillende organisaties waar 

u vrijwilligerswerk kunt gaan doen of activiteiten voor 

vrijetijdsbesteding. Het is ook zeker interessant voor mensen 

die nog niet zo lang in de gemeente Nijkerk wonen. 

 

Wanneer:  dinsdagmiddag 

Tijd:            13.30 tot 16.00 uur 

Duur:         10 lessen 

Kosten:      € 10,00 

Start:          26 oktober 2010 

Waar:        Sparrenlaan 49, te Nijkerk 

 

Voor meer informatie en/of aanmelden, kunt u contact 

opnemen met Landstede Educatie, tel: 088-8507700 of op 

het gratis nummer 0800-0245666. 
 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

 

Nieuwsbrief toegestuurd krijgen? 

 
Als u deze gratis nieuwsbrief ieder kwartaal thuis wilt 

ontvangen, kunt u zich hiervoor opgeven bij Sigma, 

op telefoonnummer: 033-2474830 of via e-mailadres: 

info@sigma-nijkerk.nl. 



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 

 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Emotionele ondersteuning 

  Praktische 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 – 15.00 uur  

   
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 Inloopspreekuur woensdag  11.00-12.00 uur 

 Nijkerk: (of op telefonische afspraak) 
 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.00 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma en verschijnt 4 keer per jaar. 


