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Beste mantelzorgers,  

 

Het voorjaar lijkt wel zomer, zoveel mooie dagen hebben 

we al gehad. De zon prikkelt mensen om naar buiten te 

gaan en meerdere gedachten gaan al uit naar de 

vakantie. Hoewel het lastig blijft om de zorg uit handen te 

geven, is het toch erg belangrijk dat ook ú de nodige 

ontspanning zoekt en even vrijaf neemt van uw zorgtaken. 

In deze nieuwsbrief wijs ik u op de 

mogelijkheden in uw eigen woonomgeving. 

Mocht u verder van huis willen met of 

zonder uw hulpvrager dan kunt u hierover 

informatie verkrijgen bij het steunpunt 

mantelzorg. Bent u handig op internet kijk 

dan eens op www.deblauwegids.nl. Een 

scala aan mogelijkheden kunt u hier 

vinden. 
 

Ook praktische zaken komen in deze nieuwsbrief aan de 

orde. Heeft u wel eens van het Toon Hermans Huis 

gehoord? Hier kunt u terecht wanneer u met de ziekte 

kanker wordt geconfronteerd. 
 

Verder gaan we in op wat er allemaal op het pad komt van 

de mantelzorger met een hulpvrager met dementie in de 

zomermaanden. 
 

Graag willen we vanuit het steunpunt mantelzorg u de 

nodige ondersteuning bieden door naar u te luisteren en 

praktische informatie te verstrekken. Schroom niet en loop 

gerust eens binnen. Ook zijn er de contactbijeenkomsten, 

waar u van harte welkom bent. Ik wens u een mooie en 

ontspannen zomer toe. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek - van Lienden 

consulent welzijn 

 

Voorwoord 
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Zomers 

programma 

in Nijkerk 

Pauze….. als je zorgt voor een ander 

 

Als je intensief voor een ander zorgt, is regelmatig een 

pauze nodig. Zo houdt u als mantelzorger de zorg langer vol 

en dat is ook in het belang van degene voor wie u zorgt. 

Het is verstandig om minimaal een dagdeel per week vrijaf 

te nemen en indien mogelijk enkele weken vakantie per jaar. 
 

In de werkelijkheid spelen vaak allerlei drempels. Praktische, 

zoals: ‘hoe organiseer ik het, wat zijn de mogelijkheden, wat 

moet ik betalen?’ maar er zijn ook emotionele drempels 

zoals: ‘kan ik de zorg overdragen, wil degene voor wie ik 

zorg dit ook?’. Komt u eens praten bij het steunpunt 

mantelzorg over wat voor u haalbaar is! 
 

Is een vakantie niet voor u weggelegd? Een uitstapje in uw 

eigen omgeving kan ook de nodige ontspanning geven, 

probeert u het eens! 

 
 

Activiteiten op het Plein en het centrum van Nijkerk 
 

30 juli  Boekenmarkt 

  6 aug  Brocante– en curiosamarkt 

  6 aug  Dag van de natte dweil met live muziek 

11 aug  Braderie / Nacht van Nijkerk 

20 aug  Kunstmarkt Nijkerk 

27 aug  Dansspektakel 

2-3 sep  Sleepbootdagen in de havenkom 

  3 sep  Boeken– en curiosamarkt 

 
Evenementen in de gemeente 
 

27 aug  Dorpsdag Hoevelaken 

10 sep  Evenementendag in Nijkerkerveen 
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Stoomgemaal 

 

Voor de buitenliefhebbers en geïnteresseerden in vroegere 

tijden biedt het Stoomgemaal Hertog Reijnout aan de 

Zeedijk 6 de volgende ontspanningsmogelijkheden: 
 

16 juli  Zomermaaldag 

27 juli  Spakenburgermaaldag 

13 aug  25ste Ministoomdag 

10 sep  Nationale Monumentendag met  

   oude ambachtenmarkt en  

   natuurboekenmarkt 

17 sep  25 jaar Stichting Stoomgemaal 
 

Ook een stoomboot voor tochtjes kunt u reserveren. Meer 

informatie: www.stoomgemaalnijkerk.nl of tel: 033 2457757.  
 

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: 
 

14 juli  Mannes Hofsink 

21 juli  Trevor Workma (Engeland) 

29 juli  Marc van Bets (België) 

  4 aug  Stefano Coletti (Frankrijk) 

11 aug  beiaardstudenten 

18 aug  Claire Halpert (USA) 

25 aug  Liesbeth Janssens (België) 

  1 sep  Wim Ruitenbeek 

  8 sep  Freek Bakker 
 

Voor liefhebbers die zich wat meer willen kunnen 

concentreren is er de nieuwe luisterplaats in Het Tabakshuis, 

Nieuwstraat 11. De toegang is gratis. Voor meer informatie 

zie www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl. 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 

http://www.stoomgemaalnijkerk.nl
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Hiernaast worden op het orgel van de Grote Kerk een 

aantal interessante concerten gegeven. Deze beginnen om 

20.00 uur.  
 

19 juli  door Wim Diepenhorst 

  2 aug  door André van Vliet 

16 aug  door Bas de Vroome 

30 aug   door Sander van Marion 

11 sep  Nationale Orgeldag 
 

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

 
Tentoonstellingen 
 

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

het museum: Stichting Oud Nijkerk, Holkerstraat 6. Geopend 

op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op 

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
 

Tot 2013 is in dit museum een 

semipermanente tentoonstelling ingericht, 

waarmee in twaalf stappen de 

geschiedenis van de Vest Nijkerk wordt 

getoond. In 2013 heeft Nijkerk 600 jaar 

stadsrechten en wordt een nieuwe 

tentoonstelling ingericht. Op het moment is 

er een tentoonstelling over “Nieuwe 

Nijkerkers”. 

 
Stadswandelingen 
 

Onder leiding van een ervaren stadsgids kunt u elke 

woensdag tussen 11 mei en 31 augustus de historische 

binnenstad van Nijkerk bezichtigen. Een wandeling langs 

onder andere de Nijkerkse pakhuisjes, de Grote Kerk en het 

Weeshuis leveren prachtige anekdotes op over het Nijkerk 

van toen. 
 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 
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Voor meer informatie, aanmelding kunt u terecht bij VVV/

ANWB aan het Plein 2b.  Telefoonnummer: 033-2464465 of 

www.vvvnijkerk.nl. Deelnamekosten bedragen € 4,50 p.p. 
 

 

Uitstapjes in de omgeving 
 

Nijkerk heeft een prachtige omgeving om al fietsend of 

wandelend te ontdekken. Zo is de hele Veluwe voorzien van 

fietsknooppunten die ook langs Nijkerk voeren en zijn er 

diverse wandelroutes voor u uitgezet.  
 

Deze, en nog veel meer mogelijkheden zijn gebundeld in de  

uitgave ‘VVV Toeristische informatiegids 2011/2012 Barneveld/

Nijkerk’ - te verkrijgen bij het VVV/ANWB Nijkerk aan het 

Plein 2b, 3861 AB te Nijkerk. Telefoon: 033 2464465. 

Op de website van VVV Nijkerk vindt u ook een breed 

assortiment ideeën en hulpmiddelen om een leuk dagje uit 

te organiseren. Bezoekt u ook eens www.vvvnijkerk.nl en 

laat u inspireren! 

 

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. 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 
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Tips voor de zomertijd 
 

Zorgt u voor een dementerende, dan weet u: niets is 

belangrijker dan een vast ritme aan te houden. De 

zomerperiode biedt hierbij zijn eigen uitdagingen. Hieronder 

hebben wij een aantal nuttige ideeën verzameld. Wilt u 

meer weten, dan maken wij graag een afspraak met u bij 

het steunpunt mantelzorg. 

 
Gezondheid: In de zomer is het lastiger om het dag- 

nachtritme vast te houden. De dementerende kan 

daardoor s’-morgens veel te vroeg op zijn en 

s’-avonds nog niet naar bed willen. Advies is 

om het dagritme aan te houden en de 

dementerende overdag juist actief te 

houden  en voor veel buitenlicht te zorgen. 

Zorg voor goede verduistering in de 

slaapkamer zodat het ochtendlicht niet te 

vroeg naar binnen dringt. 

 
Voeding: Denk eraan voldoende te 

drinken, zeker als het heel warm is, 

anders kunnen er lichamelijke 

klachten ontstaan. Iets minder eten 

bij warm weer is geen probleem. 

 
Zorg: Als u gebruik maakt van 

hulpverleners in welke vorm dan 

ook, dan betekent dit dat u tijdens 

de vakantieperiode andere mensen over de vloer krijgt. Het 

is verstandig om van tevoren ernaar te informeren hoe het 

geregeld is en dat u erop voorbereid bent dat er tijdelijk 

veranderingen kunnen zijn. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

dementie 
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Vakantie: De keuze om op vakantie te gaan met een 

partner of ouder met dementie hangt af van de fase waarin 

hij/zij verkeert. Soms geeft verandering van omgeving juist 

spanning en onrust en dan is het niet zo verstandig - iemand 

moet zich nog wel in een andere omgeving kunnen 

oriënteren, zodat het vertrouwd voelt. 

 
Dagbesteding voor thuisblijvers: Doe de gewone dingen 

met meer rust en neem de tijd voor kleine dingen zoals 

koffie drinken, de krant lezen, wandelen, een ijsje gaan eten 

enz. Houd het simpel. Iedere keer weer hetzelfde doen is 

geen probleem wanneer dat goed bevalt. Herhaling werkt 

ook vaak rustgevend. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

dementie 

Dementie raakt iedereen. Wilt u meer weten over wat 

dementie betekent en hoe ermee om te gaan?  
 

Alzheimer Neder land heeft 

verschillende informatiebrochures, 

boeken en dvd’s samengesteld die 

u kunt bestellen via de webwinkel: 

www.al zhe imer -neder land.n l /

webwinkel. Daarnaast kunt u gratis 

informatieve en strooifolders 

downloaden.  
 

Dit informatiemateriaal kunt u ook 

bestellen via de Publieksservice op 

telefoon-nummer 030 - 659 69 00.  

 

Voor mogelijkheden binnen Nijkerk kunt u ook de 

website www.dementienijkerk.nl raadplegen. Hier vindt u 

onder andere alle handige adressen/telefoonnummers. 
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Formulierenhulp bij Sigma 

 

U kunt voor korte praktische hulp bij het invullen van 

formulieren terecht bij het project formulierenhulp.  
 

Vrijwilligers helpen bij het interpreteren van officiële brieven  

en invullen van formulieren, maar bekijken ook samen met u 

of financiële regelingen zijn waar u mogelijk voor in  

aanmerking komt.  
 

De geboden hulp is gratis. U kunt gebruik maken van de 

inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 9:00 - 10.30 op 

de Oosterstraat 7 in Nijkerk, maar er wordt ook op afspraak 

gewerkt. Indien nodig, kan er ook een huisbezoek gebracht 

worden.  
 

Voor een aantal regelingen hebben wij aanvraag-

formulieren op voorraad, maar het is handig om alle 

voorgaande correspondentie mee te nemen voor uw 

afspraak.  
 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 

terecht bij de projectleider Marieke Rustenhoven, via e-mail 

mrustenhoven@sigma-nijkerk.nl of via tel.nr: 033-2474835.  

Lokale regelingen: 
 

 bijzondere bijstand 

 langdurigheidstoeslag 

 vergoeding kosten voor 

sport, cultuur en vorming  

 Kwijtschelding 

gemeentelijke heffingen 

en waterschapsbelasting 

 collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering  

Landelijke regelingen: 
 

 huurtoeslag 

 zorgtoeslag 

 aanvragen DigiD  

 tegemoetkoming 
schoolkosten  

 aanvragen voor Wet Werk en 
Bijstand, Wet Investeren in 
Jongeren, Werkloosheidswet  

 aanvragen Wmo 
voorzieningen 

 brieven  instanties 

Tips voor 

mantelzorgers: 

ondersteuning 
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Mantelzorgers bij de huisarts 

 

Wanneer u als mantelzorger bij de huisarts komt, schuilt er 

een gevaar in dat niet u als mantelzorger centraal gaat 

staan, maar de aandacht grotendeels op uw hulpvrager 

gericht wordt.  
 

De huisarts houdt scherp in de gaten of uw draagkracht in 

balans is met de belasting uit de zorgsituatie. Omdat 

iedereen andere manieren heeft voor het uiten van 

belasting, blijft het belangrijk om hier ook zelf bewust mee 

om te gaan.  Welke signalen kunt u op letten? 
 

 Lichamelijk: hoofd- of buikpijn, verhoogde bloeddruk,  

hyperventilatie, pijn in nek, schouder of rug, duizeligheid, 

groeiende vermoeidheid, afnemende eetlust of juist 

vraatzucht.  

 Psychisch: schaamte- en schuldgevoelens, concentratie- 

 problemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaap- 

 problemen, snel geëmotioneerd zijn, piekeren.  
 

 Gedragsmatig: rusteloosheid, chaotisch, onverdraag- 

 zaam, agressie, verwaarloosd uiterlijk, meer roken en drinken, 

 gebruik van kalmerende of stimulerende middelen.  
 

Hierbij nog enkele tips voor u, die van belang zijn wanneer u 

hulp nodig heeft: 
 

 Cijfer uzelf niet weg als de huisarts informeert hoe het  

 met u gaat. 
 

 Vraag aandacht voor eventuele klachten, wanneer  

 de huisarts daaraan voorbijgaat. 
 

 Maak een aparte afspraak bij de huisarts om uw  

 klachten te bespreken. 
 

 Vraag om praktische en geestelijke ondersteuning,  

 bijvoorbeeld door Steunpunt Mantelzorg, thuiszorg of  

 dagopvang. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

ondersteuning 



 

 11 

Toon Hermans Huis in Amersfoort 

 

Het Toon Hermans Huis is een ontmoetingsplaats en 

wegwijzer voor mensen met kanker, voor hun partners, 

kinderen, familie en vrienden en ook voor hun 

nabestaanden -  om ze te helpen zo goed mogelijk te 

kunnen leven en omgaan met kanker.  
 

Ze kunnen er zonder verwijzing en afspraak binnenlopen 

voor een luisterend oor, individuele gesprekken, 

lotgenotencontact - maar ook voor creatieve, sportieve of 

muzikale activiteiten, cursussen of themabijeenkomsten.  
 

Professionele ondersteuning wordt gegeven door door in 

psycho-oncologie gespecialiseerde therapeuten van het 

huis. Ook wordt u geholpen bij het leggen van contacten 

met patiëntenverenigingen. 
 

U kunt het Toon Hermans Huis vinden aan de 

Regentesselaan 39 (tegenover het station) te Amersfoort. 

Openingstijden maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 17.00 

uur.   
 

Ook gedurende de gehele zomer staat de deur van het 

THHA elke werkdag voor u open, er zijn altijd betrokken 

vrijwilligers aanwezig, die graag voor de bezoekers 

klaarstaan. In de maand september staan er weer veel 

activiteiten op het programma, o.a. de start van de cursus 

Stressreductie op dinsdag 27 september.  
 

Actuele informatie en een volledige overzicht vindt u op de 

website www.thha.nl.  Meer informatie kunt u ook verkrijgen 

via telefoonnummer: 033-4655227.  

Tips voor 

mantelzorgers: 

ondersteuning 



 

 

     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 maandag, woensdag en don- 

 Nijkerk: derdag tijdens openingstijden 
 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –13.00 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 en verschijnt 4 keer per jaar. 


