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Beste lezer, 

 

Voor u ligt de zomereditie 2012 van de nieuwsbrief van 

Sigma, Steunpunt Mantelzorg in de gemeente Nijkerk. 

 

In deze nieuwsbrief is er volop ruimte gegeven aan 

(goedkope) uitstapjes in (de buurt van) Nijkerk. Er zijn heel 

wat situaties waarin mantelzorgers niet in de gelegenheid 

zijn om op vakantie te gaan, maar het wel fijn vinden om 

dicht bij huis wat activiteiten te ondernemen. Hopelijk 

brengen de genoemde activiteiten u op goede ideeën om 

af en toe even wat ontspanning te zoeken. 

 

We geven u ook een voorproefje van activiteiten die in het 

nieuwe seizoen georganiseerd worden door het Steunpunt 

Mantelzorg en andere organisaties waarbij mantelzorgers 

centraal staan. U kunt dan alvast rekening houden met de 

genoemde data of voor meer informatie even contact met 

ons opnemen. 

 

We wensen u een goede zomerperiode!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Medewerkers van Sigma, Steunpunt Mantelzorg 

 

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 
 

 7 juli  Nijkerks Straatfestival 

 9 juli  Preuvenement Nijkerk Lekker 

 14 juli  Boeken- en Curiosamarkt 

   4 aug  Brocante- en Curiosamarkt 

 11 aug  Boekenmarkt 

    1 sep  Boeken- en Curiosamarkt 

 

Stoomgemaal 
 

Voor de buitenliefhebbers en geïnteresseerden in vroegere 

tijden biedt het Stoomgemaal Hertog Reijnout aan de 

Zeedijk 6 de volgende ontspanningsmogelijkheden: 
 

 14 juli   Zomermaaldag 

   1 aug  Spakenburgse Dag 

 11 aug  Ministoomdag 

   8 sep  Nationale Monumentendag 

      Oude ambachtenmarkt / natuurboekenmarkt 
 

Het stoomgemaal heeft ook een stoomboot voor tochtjes 

die u kunt reserveren. Meer informatie hierover vindt u op 

de website www.stoomgemaalnijkerk.nl of tel: 033 2457757. 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 
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Stadswandelingen 

 

Onder leiding van een ervaren stadsgids kunt u elke 

woensdag tussen 16 mei en 29 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. 
 

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. 
 

 

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: 
 

 

  5 juli   Carl van Eyndhoven 

12 juli   Rien Donkersloot 

19 juli   Peter Bremer 

26 juli   Kasia Piatowska 

  2 aug  John Gouwens 

  9 aug  Gijsbert Kok 

23 aug  Dirk S Donker 

30 aug  Koen van Assche 

  6 sep  Boudewijn Zwart & Freek Bakker 
 

Voor liefhebbers die zich wat meer willen kunnen 

concentreren is er de NijKV-luisterplaats bij het Tabakhuis, 

Nieuwstraat 9 (4D architecten). Voor meer informatie zie de 

website: www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl. 

Zomers 

programma 

in Nijkerk 
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Zomers 

programma 

in Nijkerk 

Tentoonstellingen 
 

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

het museum: Stichting Oud Nijkerk, Holkerstraat 6. Geopend 

op woensdag- en vrijdagmiddag 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. Tot en met augustus  

2012 is er ook een tentoonstelling over Oude Media met 

Nijkerkse beeld- en geluidsfragmenten. Meer informatie kunt 

u krijgen via de website www.oudnijkerk.nl.  

 
Hoevelaken 
 

Voor velen is de Dorpsdag het onbetwiste hoogtepunt van 

het jaar. Een dag vol plezier, swingende muziek van goede 

live bands, veel vertier, lekkere hapjes en ontmoetingen met 

oude bekenden om de vakantiebelevenissen te evalueren.  
 

In 2012 vindt de dorpsdag plaats op zaterdag 25 augustus in 

het centrum van Hoevelaken. 
 

Inschrijvingen voor een kraam op de zomermarkt kunnen tot 

31 juli 2012 ingediend worden. De inschrijfformulier kunt u 

downloaden van de website www.dorpsdag-hoevelaken.nl  

en opsturen naar: Stichting Dorpsdag Hoevelaken, Postbus 145, 

3870 CC Hoevelaken. 
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Wandelen / fietsen 

 

Op de gehele Veluwe kunt u van knooppunt tot knooppunt 

fietsen via genummerde wit-groene borden volgens het 

Fietsroutenetwerk Veluwe. De fietsroutes zijn uitgezet over 

de beste fietspaden, vaak zelfs autovrij, en in twee 

richtingen bewegwijzerd. Bij alle knooppunten staan 

informatieborden over het netwerk in de regio. U bepaalt 

dus zelf de gewenste fietsroute en afstand. Vrijheid en 

flexibiliteit staan voorop! 
 

Vanuit uw luie stoel kunt u via de website www.fietseropuit.nl 

online prachtige fietsroutes samenstellen. De digitale 

fietsrouteplanner wijst u de weg! Hoe werkt het systeem? 

U fietst naar uw startknooppunt. Pijlen wijzen de richting, ook 

naar de volgende, meest dichtbijgelegen knooppunten. 

Op de kaarten en het overzichtsbord staat de afstand 

tussen de knooppunten in kilometers vermeld. De 

routelengte bepaalt u dus helemaal zelf. 
 

Ook met de ANWB-Fietskaart Veluwe kunt u talloze 

schitterende fietsroutes zelf uitstippelen. Alle toeristische 

fietspaden en rustige weggetjes zijn in kaart gebracht en 

met elkaar verbonden. De kaart kost € 8,95 en is verkrijgbaar 

bij de meeste ANWB- en VVV-winkels in Nederland en via de 

webshop van VVV Apeldoorn: www.vvvapeldoorn.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. De fietsboot is op vaardagen tussen 9.00 

en 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-51942279. 

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 Veluws 

Zandsculpturenfestijn in Garderen (Oude Barnevelderweg 5 

te Garderen). Thema is dit jaar 'Het Koninklijke Huis'. 

Openingstijden: ma. t/m za.  10.00-17.00 uur;  vr. 10.00 - 21.00 

uur. Meer informatie: www.zandsculpturenfestijn.nl. 

 
De Oud Veluwse Markt in Barneveld krijgt deze zomer weer 

optochten in oud-Veluwse sferen. Verder zijn er allerlei 

voorwerpen uit grootmoeders tijd, zoals fietsen, speelgoed 

poppen- en bolderwagens. De markten worden gehouden  
 

op de donderdagen: 12, 19 

en 26  juli  en  op 2, 9, en 16 

augustus in het centrum van 

Barneveld. Meer informatie 

kunt u vinden op de website: 

www.oudveluwsemarkt.nl. 

 
Harderwijk viert op eigentijdse manier haar verleden als 

belangrijke stad in de late middeleeuwen met de jaarlijks 

terugkerende Hanzemarkt. Op allerlei plekken duiken spelers 

op van de stichting Levende Historie Harderwijk. Zij nemen u 

mee terug in de tijd. De middeleeuwse jaarmarkt is te zien 

op woensdag 11, 18 en 25 juli en 1 augustus 2012. Meer 

informatie: www.vvvharderwijk.nl of tel. nr.: 0341-552200. 

 
De Ballonfiësta in Barneveld wordt dit jaar gehouden vanaf 

woensdag 15 t/m zaterdag 18 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. 

Uitstapjes 

in de 

omgeving 
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Steunpunt mantelzorg 

 

Na de vakantieperiode komen de activiteiten allemaal 

weer op gang. We willen u attenderen op: 
 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg 

op De Oosterstraat 7 te Nijkerk – iedere 1e woensdag 

van de maand, van 14:00 – 15:30 uur (het seizoen begint 

op woensdag 5 september 2012). 
 

Vanaf oktober is er iedere 2e donderdag van de maand 

een creatieve bijeenkomst voor mantelzorgers in activiteiten- 

zaal ‘De Kopperhof’, Sportweg 25 te Hoevelaken. 
 

Deze bijeenkomsten worden gehouden van 10:00-11:30 

uur. Op alle andere donderdagen kunt u er voor een kop 

koffie en een praatje terecht tijdens de inloopochtend. 
 

Iedere donderdagochtend van 9:00-10:30 uur houden 

een aantal steunpunten gezamenlijk 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. 
 

 

Een cursus mindfulness: iets voor u? 
 

Bij voldoende belangstelling start er in oktober een cursus 

‘Mindfulness voor mantelzorgers’. Deze cursus bestaat uit 8 

bijeenkomsten en zal op vrijdagochtend  worden gehouden 

in activiteitenzaal ‘De Kopperhof’ te Hoevelaken.  
 

De cursus mindfulness is een aandachttraining, waardoor 

meer energie en nieuw inzicht ontstaat en waardoor 

piekeren en somberheid in een ander licht komen te staan. 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 
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Er wordt gewerkt met aandachtgerichte meditaties en 

bewegingsoefeningen. Het is de bedoeling dat er thuis ook 

dagelijks tijd voor ingeruimd wordt (ongeveer 45 minuten) 

om oefeningen te doen. Voorafgaand aan de cursus wordt 

met u besproken of de cursus geschikt en waardevol voor u 

kan zijn. 

 

De cursus wordt verzorgd door een medewerker van het 

cursusbureau van Beweging 3.0. Als u geïnteresseerd bent in 

het volgen van de cursus kunt u zich opgeven bij Sigma, 

Steunpunt Mantelzorg, telefoon 033-2474830 of via e-mail: 

info@sigma-nijkerk.nl. 
 
 

Alzheimer Café Nijkerk 
 

Vanaf maandag 3 september opent  het maandelijkse 

Alzheimer Café haar poorten weer. Tijdens deze informatieve 

avonden wordt door diverse gastsprekers informatie gegeven 

over dementie en het omgaan met mensen die lijden aan 

deze ziekte. In september komt de Nijkerkse huisarts, dr. 

Cozijnsen spreken. 
 

Het Alzheimer Café 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:   Petit Café Prins Heerlijk, Oranjelaan 56, Nijkerk 

Tijd:    Inloop vanaf 19:30 uur,  

     aanvang programma 20:00 uur 

Website: http://www.alzheimer-nederland.nl/2013.aspx 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 
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Mantelzorgers 
 

binnen boord 

Mantelzorgers binnen boord, uitdaging voor uw vereniging? 

 

Binnen de gemeente Nijkerk is gewerkt aan een eerste 

proef met het project ‘Mantelzorgers binnen boord’. Het 

project is in de gemeente Nijkerk mogelijk gemaakt door 

kerkelijke gemeente De Eshof te Hoevelaken, het Centrum 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland (Spectrum) 

en Sigma, stichting voor welzijn, zorg en wonen.  
 

Dit project is erop gericht om het verenigingsleven te 

stimuleren aandacht te hebben voor de mantelzorgers 

binnen hun vereniging. Er zijn steeds meer mensen die 

langdurig voor een naaste zorgen. Het kan fijn zijn om voor 

iemand te zorgen, maar ook heel zwaar: 1 op de 4 raakt 

overbelast. Vaak leveren mantelzorgers dan als eerste hun 

eigen sociale contacten en pleziertjes in.  
 

Het sociale leven wordt zo steeds kleiner en de 

mogelijkheden om te ontspannen steeds minder. Voor de 

vereniging betekent het een vertrouwd gezicht minder en 

een gat in het verenigingsleven. In het project is allerlei 

materiaal ontwikkeld waarmee verenigingen aan de slag 

kunnen om de mantelzorgers binnen hun vereniging te 

behouden.  

 
Omkijken naar elkaar  
 

De Eshof was een van de 22 verenigingen in Gelderland en 

Overijssel die bij wijze van proef in het project hebben 

meegedraaid. Om hulp vragen is voor veel mantelzorgers 

lastig. Met ‘Mantelzorgers binnen boord’ is De Eshof extra 

alert gemaakt op mantelzorg en pikken ze signalen van 

overbelasting eerder op. Bijvoorbeeld door na te gaan 

welke leden gemist worden en af te vragen of zij misschien 

een helpende hand nodig hebben.  
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“De inzet van De Eshof is een voorbeeld van hoe we in de 

samenleving meer kunnen omkijken naar elkaar. Door eens 

een helpende hand te bieden en te laten weten dat we er 

zijn voor diegenen die het moeilijk hebben.” Volgens 

wethouder De Graaf, die hen een pluim uitreikte, is De Eshof  

een inspiratie voor andere verenigingen die het welzijn van 

hun leden voorop willen zetten.  

 
Steunpunt Mantelzorg 
 

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 

vereniging of organisatie om uw mantelzorgende leden een 

steuntje in de rug bieden? Neem dan contact op met het 

Steunpunt Mantelzorg van Sigma via telefoonnummer 

033-2474830 of e-mail info@sigma-nijkerk.nl. 
 

Wij kunnen u praktische informatie geven en advies op 

maat over welke mogelijkheden bij uw organisatie passen. 

Voor meer informatie over het project bezoek de website 

www.mantelzorgersbinnenboord.nl.  

 

Mantelzorgers 
 

binnen boord 

Een persoonsgebonden budget, iets voor u? 
 

 

Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoons-

gebonden budget (pgb), heeft een test ontwikkeld voor 

mensen die een persoonsgebonden budget overwegen. 

Door de test in te vullen krijgt u informatie en advies over 

de vraag of het pgb geschikt voor u is. Aan de hand van 

een digitale vragenlijst worden de benodigde kennis en 

vaardigheden getest en de antwoorden bepalen of het 

pgb bij u past. Het invullen ervan kost ongeveer een 

kwartier. U kunt de test doen op www.pgb-test.nl.  

http://www.mantelzorgersbinnenboord.nl/
http://www.pgb-test.nl


 

 

     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 en verschijnt 4 keer per jaar. 


