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Beste lezer, 

 

In dit nummer van de Mantelzorg nieuwsbrief een terugblik 

op de Dag van de Mantelzorg van afgelopen 10 november, 

tips om wakker te blijven na een slechte nacht, informatie over 

activiteiten voor mantelzorgers die in Nijkerk georganiseerd 

worden en nog veel meer.  
 

Wij wensen u voor nu veel leesplezier en vanaf deze plaats 

hele fijne kerstdagen en alvast de beste wensen voor 2013!  

 

Op woensdag 2 januari van 14.00 uur tot 15.30 uur nemen 

wij graag de tijd om u in eigen persoon de beste wensen 

over te brengen. De contactbijeenkomst die elke eerste 

woensdag van de maand wordt gehouden zal ditmaal 

omgedoopt worden tot nieuwjaarsreceptie! Komt u gezellig 

langs voor een hapje een drankje en contact met andere 

mantelzorgers. U bent van harte welkom! We zien u graag in 

2013.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers van Sigma, Steunpunt Mantelzorg 

 

Voorwoord 



 

 

Druk bezochte Dag van de Mantelzorg 

 

Op zaterdag 10 november was het zover: de “Dag van de 

Mantelzorg 2012” vond plaats. Een grote groep mantel-

zorgers en andere geïnteresseerden namen deel aan de 

georganiseerde activiteiten. Zo kon er tijdens de informatie-

markt informatie verzameld worden over de mogelijkheden voor 

respijtzorg en ontspanning 

in de gemeente Nijkerk. 

Daarnaast waren er diverse 

workshops en kon er 

genoten worden van koffie 

met allerlei lekkernijen die 

verzorgd waren door de 

middenstand van Nijkerk 

en Hoevelaken. 

  

In het hele gebouw (locatie activiteitencentrum Interakt 

Contour) was het gezellig druk. Uit de ene zaal klonk muziek 

terwijl je bij een andere zaal de heerlijke geur tegemoet 

kwam van zeepkettingen die daar enthousiast in elkaar 

gezet werden. Mensen 

leerden ontspannen door de 

workshops mindfulness en 

stoelmassage om vervolgens 

op de foto te kunnen.  

  

Bij vertrek kregen alle 

m a n t e l z o r g e r s  e e n 

goedgevulde goodiebag en 

een presentje mee naar huis (ook verzorgd door de 

middenstand)! Al met al een mooie dag om met veel 

plezier op terug te kijken! Heeft u deze dag gemist en 

vragen erover? Neem dan contact op met Sigma. 

 

Terugblik 

Dag van de 

Mantelzorg 
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Zo blijf je wakker na een slechte nacht 

5 tips om de dag door te komen 
 

Een goede nachtrust is heel belangrijk maar voor 

mantelzorgers niet altijd vanzelfsprekend. Hier volgen vijf tips 

om de dag toch door te komen: 
 

Cafeïne, met mate! 

Met twee kopjes koffie behaalt u ongeveer de maximale 

alertheid, veel meer drinken heeft dan ook geen zin. 
 

Vermijd suiker 

Suiker geeft u een oppepper maar dit is van korte 

duur. De kans is groot dat u daarna in een energiedip 

belandt. Beter is het om gevarieerd te eten. Kies bvb. 

eiwitrijke voeding zoals noten en mager vlees. 
 

Neem pauzes 

Om te zorgen dat u geconcentreerd blijft is het 

belangrijk om korte pauzes te nemen gedurende de 

dag. Ga bijvoorbeeld even naar buiten. Een kort 

middagdutje kan ook helpen, slaap dan niet meer 

dan 25 minuten. 
 

Vraag niet teveel 

Probeer de werkdruk voor die dag zo laag mogelijk te 

houden. Richt u op een paar belangrijke zaken en laat 

de rest links liggen. Echt belangrijke beslissingen kunt u, 

indien mogelijk, beter even uitstellen.  
 

Keer terug in uw ritme 

U kunt proberen uw slaap in te halen maar ook 

hiervoor geldt met mate! Ga niet te vroeg naar bed 

(maximaal een uur voor uw normale bedtijd) en slaap 

niet meer dan twee uur extra. Anders raakt uw ritme 

nog meer in de war.  
 

Bron: WebMD, www.webmd.com  

 

Wakker na 

een slechte 

nacht 
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Mantelzorg en zorgverzekeringen       

  

Eind november hebben de meesten van u de nieuwe 

zorgverzekeringspolis voor 2013 ontvangen. Denkt u erover 

om over te stappen en wilt u graag weten welke 

zorgverzekeraar de meeste vergoedingen biedt voor mantel- 

zorgers? Kijk dan op www.mezzo.nl/mantelzorgnieuws.  

 

De consumentenbond heeft voor Mezzo 

een vergelijking gemaakt tussen de 

zorgverzekeringen. Bij vergoedingen 

moet u denken aan de volgende 

punten: 
 

vergoedingen voor “vervangende mantelzorg” 
 

vergoeding voor de mantelzorgmakelaar 

die zorgtaken overneemt 
 

vergoeding voor een respijtzorgarrangement 
 

mantelzorgcursussen  

 

U kunt het volledige overzicht op de website vinden. Heeft u 

geen beschikking over internet en mocht u niemand kennen die 

handig is met internet? Neem dan even contact op met Sigma.  

 

Zorgverzekering 
 

2013 

Oproep thema/ wensen 2013 

 

Het nieuwe jaar komt er weer aan en ook dan willen we 

graag aandacht besteden aan thema’s die 

mantelzorgers aanspreken. Zou u graag een bepaald 

thema besproken zien dan horen we dat graag van u!  

U kunt ons mailen met uw idee/wens via emailadres 

info@sigma-nijkerk.nl of bellen naar 033-2474830.  
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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. 

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 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. 

Activiteiten  

steunpunt 

mantelzorg 

Boekentip: Zorg jij of zorg ik – Cora Postema 
 

Cora haar man Wim krijgt een hersen-

infarct. Drie maanden intensive care en 

vier maanden revalidatiecentrum volgen. 

Cora beschrijft haar worsteling met het 

vinden van haar nieuwe rol; die van 

mantelzorger en partner van een 

gehandicapte man, en de steun die ze 

daarbij aan elkaar hebben.  

Bron: “Mantelzorger”; uitgave van Mezzo  
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Alzheimer Café Nijkerk 
 

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:    Iedere eerste maandag van de maand  

     Inloop vanaf 19:30 uur  

     Aanvang programma 20:00 uur 
 

Agenda: 7  januari 2013  -  “De relatie uit balans”.  

     4  februari 2013   -  “Behoud van sociale  

     contacten en zorg voor de mantelzorger” 
 

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

 

 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

Willy Klok organiseert 
 

Mantelzorger Willy Klok organiseert voor mantelzorgers, 

hun familie en belangstellenden een ontmoetings-

middag. Naast  het gezellig samenzijn is er tijdens de 

bijeenkomst een presentatie genaamd “Oude ansichten 

en foto’s van Nijkerk in woord en beeld”. Deze presentatie 

wordt gegeven door dhr. Ritmeester en dhr. Bosma.  
 

Wanneer:  woensdag 30 januari 2013 

Waar:    Ampt van Nijkerk (Berencamperweg 4)  

Hoe laat:   14:30– 16:30 uur 

Kosten:    €7,50– per persoon, incl. 2x koffie/thee  

      en 1x frisdrank). 

Kaarten:  verkrijgbaar bij boekhandel Roodbeen 



 

 

     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.  


