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Beste mantelzorgers,  

 

Met een blij gevoel kijk ik terug op de Dag van de Mantelzorg. 

Samen met mantelzorgers, vrijwilligers informele zorg, stagiaire, 

scholieren die hun maatschappelijke stage liepen,  hebben we 

een fijne middag gehad. In deze nieuwsbrief vindt u een kort 

verslag van deze middag. Daarnaast wil ik u nog tips geven 

over enkele van de aanwezige vrijwilligersorganisaties. Zij 

kunnen u wellicht van dienst zijn om uw netwerk te verstevigen. 
 

Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van 2009 - wat gaat een 

jaar snel! Veel mantelzorgers heb ik ontmoet bij de 

verschillende thema- en contactmiddagen. Fijn dat zij de weg 

naar het steunpunt vonden. In 2010 hopen wij deze middagen 

te blijven organiseren. Bent u nog nooit aanwezig geweest?  

Schroomt u niet, want u bent van harte welkom. 
 

December wordt een drukke maand met de nodige 

feestdagen. Dit kan voor u als  (werkende) mantelzorger even 

een adempauze zijn, maar voor meerdere mantelzorgers is het 

een extra belasting, omdat de professionele zorg minder uren 

werkt of helemaal niet komt. In deze nieuwsbrief vindt u tips om 

uw eigen grenzen te stellen. 
 

Graag wil ik alle mantelzorgers, hun hulpvrager en overige 

familie fijne feestdagen toewensen: dat u met elkaar geniet en 

de boodschap van Kerst mag ervaren. Hopelijk geven deze  

dagen u weer de nodige energie om de mantelzorgtaken in 

het nieuwe jaar te kunnen blijven verrichten. Heel veel 

gezondheid, kracht en sterkte toegewenst voor 2010. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden,  

consulent welzijn 
 

In verband met de feestdagen zijn er bij Sigma aangepaste 

openingstijden. Het kantoor is gesloten van 23 december 2009 

tot 4 januari 2010. 

 

Voorwoord 



 

 3 

Mantelzorg? Doe het samen! 

 

Dinsdag 10 november was het de 12e Landelijke Dag van de 

Mantelzorg waarbij dit jaar “netwerken” centraal stond. Het 

steunpunt mantelzorg bij Sigma heeft dit thema  verwerkt in 

een middag voor mantelzorgers op zaterdag 7 november in 

recreatiezaal “De Kopperhof” te Hoevelaken.  
 

Het werd een gezellige middag, bezocht door zo’n 65 

mantelzorgers, enkelen met hun maatje die hen bij de 

zorgtaken ondersteunt.  
 

Het programma werd geopend door 

wethouder Theo Manten. Hij sprak 

hierbij zijn waardering uit voor de vele 

werkzaamheden die de mantelzorgers 

verrichten.  
 

Vrijwilligers van meerdere organisaties, 

die informele zorg aanbieden, waren 

aanwezig om hun diensten en 

activiteiten onder de aandacht van 

mantelzorgers te brengen.  
 

Samen kon men genieten van een High Tea, verzorgd door de 

beheerder van de Kopperhof, de stagiaire Maatschappelijk 

Werk en Dienstverlening en 3 scholieren die maatschappelijke 

stage liepen. Het optreden van het muzikale duo Expres-ZO 

prikkelde nog enkele deelnemers om samen een dansje te 

maken. 
 

Hopelijk heeft deze middag er 

toe bijgedragen dat u in 

gesprek kwam met andere 

mantelzorgers en vrijwilligers van 

de informele zorg. Wellicht 

voegt het iets toe aan uw 

netwerk. 

Terugblik: 

Dag van de 

Mantelzorg 
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Deelnemerservaringen 

 

Wij hebben drie deelnemers gevraagd hoe zij de Dag van de 

Mantelzorg beleefd hebben. Op de volgende pagina’s zijn 

een mantelzorger, een scholiere die maatschappelijke stage 

liep en de stagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

aan het woord.  
 

Mantelzorger Gea: 
 

Samen met mijn zus dragen wij de zorg voor onze moeder. Zij 

heeft al bijna 19 jaar de ziekte van Parkinson. Sinds vijf jaar 

woont zij in Amersfoort en is de zorgvraag intensiever.  
 

Het was mijn eerste mantelzorgmiddag ter gelegenheid van 

de dag van de mantelzorg. Het is een bemoediging te weten 

dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die oog voor je 

hebben. Vaak voelt het niet zo. Deze middag was voor mij 

echt verwennerij. Allemaal lekkere hapjes en drankjes, zeer 

goed verzorgd door meiden die hun maatschappelijke stage 

liepen. (Deze combi leek mij ook erg goed gevonden.) 
 

Het was erg leuk om een enkele bekende te zien van de 

koffiemiddagen of van de computercursussen die via Sigma 

lopen. We hebben ook weer nieuwe mensen leren kennen en 

met hen kunnen praten over wat hen bezig houdt. Ik merkte 

dat veel oudere mantelzorgers erg genoten van de muzikale 

omlijsting. Zelfs de voetjes gingen van de vloer en dat vond ik 

erg moedig. Ik ben namelijk niet zo’n goede stijldanser. 
 

Het was fijn dat er een aantal vrijwilligersorganisaties waren die 

mantelzorgers of zorgvragers kunnen ondersteunen. Hierdoor 

heb ik goede ideeën op kunnen doen en weer nieuwe dingen 

geleerd. Omdat ik mezelf met al die lekkere dingen van het 

buffet had vol gegeten, heb ik het appeltje voor later 

onderweg bewaard. 
 

Het was een heerlijke ontspannen middag. Wat wil je als 

mantelzorger nog meer? Je hebt al vaak zo veel te zorgen.  

Terugblik: 

Dag van de 

Mantelzorg 
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Maatschappelijke stagiaire Annemiek: 
 

 

Door school moest ik een maatschappelijk stage lopen en 

hierbij 30 uur aan vrijwilligerswerk besteden. Ik ben gaan 

helpen bij de Dag van de Mantelzorg, via de stichting Sigma.  
 

Ik vond het echt heel leuk om mee te helpen, om de hapjes te 

verzorgen, met mensen af en toe een praatje te maken 

enzovoort. Heel de dag vond ik gewoon echt leuk! Aan het 

eind van de dag kwamen er ook verschillende mensen op je 

af om je te bedanken, en toen besefte ik pas echt waarom 

mensen vrijwilligerswerk doen. Het geeft gewoon echt een fijn 

gevoel iets te hebben gedaan voor anderen! 

 
Stagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Anna: 
 

Na een lange tijd van voorbereiding was het dan eindelijk zo 

ver: de dag van de mantelzorg! Ik, als stagiaire bij Sigma, zou 

me deze dag bezig gaan houden met de High Tea en werd 

daarbij geholpen door 3 maatschappelijke stagiaires. Dit was 

echt super leuk! We zijn 

met z’n vieren al op tijd 

begonnen om alle hapjes 

klaar te krijgen en er een 

mooi buffet van te maken. 

Aan de reacties te merken 

was ons dit zeker gelukt!  
 

Het was heel leuk om 

samen met de scholieren 

de mantelzorgers eens 

lekker te verwennen en er 

hing echt een gezellige en ontspannen sfeer. Er werd veel 

gelachen en er werd genoten van de muziek. Ook heb ik denk 

ik, nog nooit zo veel bedankjes gekregen op één middag. Die 

dankbaarheid maakte zelfs het afwassen leuk! Al met al, de 

mantelzorgers waren blij en het was dus een geslaagde dag. 

Terugblik: 

Dag van de 

Mantelzorg 
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De rol van netwerken bij mantelzorg 

 

Een sociaal netwerk, bijvoorbeeld van vrijwillige thuisverzorgers, 

praktische of huishoudelijke hulpen, een regelmatig contact 

met steunpunt mantelzorg en enkele hulpvaardige 

familieleden maken dat mantelzorgers de zorg beter 

aankunnen. Hoewel de behoefte aan sociale contacten 

verschillend is, is het delen van de zorg en het uitwisselen van 

ervaringen erg belangrijk. Het kan ook een veilig gevoel geven 

dat er mensen zijn die de zorg over kunnen nemen.  
 

Het is vaak een hele kunst om zo’n ‘steuncirkel’  te creëren en 

te onderhouden,  vooral als tijd, durf en directe noodzaak 

hiertoe ontbreken. Voor netwerken zijn meerdere mensen 

nodig en mantelzorgers hebben soms even een duwtje in de 

goede richting nodig om hulp van anderen in te schakelen. 
 

Op de Dag van de Mantelzorg waren organisaties aanwezig 

die met hun diensten en activiteiten mantelzorgers kunnen 

ondersteunen.  Wij hebben deze mogelijkheden nog even voor 

u op een rij gezet om zo enig inzicht te geven, hoe u direct uw 

netwerk kunt verstevigen. 
 

 

Unie van Vrijwilligers Nijkerk 

 

De UVV biedt de volgende ontspanningsactiviteiten en 

ondersteunende diensten aan 55 plussers: 
 

Klussendienst 
 

Voor kleine klussen in huis waarbij een handje hulp nodig is, 

zoals: kapotte lampen vervangen, schilderij ophangen, stekker 

aanzetten of een veiligheidsketting plaatsen. 
 

Voorwaarden: Er worden geen kosten berekend. De 

materiaalkosten betaalt u zelf en u bent zelf aansprakelijk voor 

de werkzaamheden. 
 

Aanmeldingen: op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur  

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 
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Boodschappendienst 
 

Doet u als mantelzorger boodschappen? Met behulp van de 

boodschappendienst kan uw zorgvrager dit wellicht weer zelf 

regelen. 
 

Iedere vrijdag om 14.30 uur rijdt een UVV-bus naar Super de 

Boer Paasbos. Kosten: vervoer van huis naar supermarkt en 

terug:  € 4,-. Bij het afrekenen van de boodschappen krijgt u 

hiervan € 2,- terug. De koffie is gratis. 
 

Aanmeldingen: op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur  

 

Vriendschappelijk contact 
 

Het luisteren naar een ander is een kunst en velen hebben  

behoefte aan een luisterend oor. Hier en daar een advies en 

een warmgemeend weerwoord maken dit soort gesprekken 

compleet. Er wordt ook wel eens een beroep gedaan op de 

vrijwilliger om de mantelzorger even te vervangen. 
 

Aanmeldingen: op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur  

 

UVV-vervoersdienst 
 

Mensen die zichzelf moeilijk kunnen verplaatsen om bepaalde 

activiteiten binnen onze gemeente te doen, kunnen van deze 

dienst gebruik maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een 

bezoek aan de dokter, fysiotherapeut of de bank maar ook 

aan ontspanningsactiviteiten of kappersbezoek. Men wordt 

vervoerd van deur tot deur. De kosten zijn gering. 
 

Aanmeldingen: op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur  

 

 

 

 

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 

U N I E  V A N  V R I J W I L L I G E R S  N I J K E R K  
 

HET TUINHUIS:    FRIESWIJKSTRAAT 97, 3861 BK NIJKERK 

TEL:                     (033) 246 0115 

E-MAIL:              UVVNIJKERK@HETNET.NL 
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Hulpdienst Hoevelaken 

 

De Hulpdienst Hoevelaken heeft 40 vrijwilligers die op allerlei 

gebieden geheel vrijblijvend een helpende hand uitsteken (er 

wordt enkel maar een km- vergoeding gevraagd). 
 

Hulp dichtbij 
 

Wij kunnen u helpen met vervoer, meegaan naar de arts, 

allerlei klusjes, boodschappen doen, hond uitlaten, maar ook 

met iemand wandelen, met of zonder rolstoel, voor 

gezelschap zorgen en noem verder maar op. 
 

Van deze dienst kan nog veel meer gebruik worden gemaakt. 

In de praktijk komt de Hulpdienst vaak tegen dat mensen rond 

blijven tobben en problemen maar voor zich uit schuiven, 

waardoor vereenzaming op de loer ligt. Soms schamen ze zich. 

Ze willen niet lastig zijn, nietwaar. Maar Hulpdienst Hoevelaken 

is dicht in de buurt en staat met vertrouwde mensen klaar om 

voor uw grote of kleine problemen een oplossing te bedenken, 

wat vaak met eenvoudige en praktische hulp,  simpel en 

doelmatig wordt uitgevoerd. 
 

Vrijwillige terminale thuiszorg 
 

Ook voor de mens die tot zijn allerlaatste uur, graag thuis wil 

blijven, in de eigen vertrouwde omgeving, helpen wij met 

artsen en thuiszorg die wens mogelijk te maken. Wij hebben 

daar speciaal getrainde mensen voor.  
 

Om zorg vol te kunnen houden, is het nodig taken uit handen 

te geven Vraag er gerust om ! Hulpdienst Hoevelaken is er voor 

iedereen in Hoevelaken, dus ook voor U.  

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 

H U L P D I E N S T  H O E V E L A K E N  
 

TEL:                     (033) 253 7800 
 

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8.00 – 9.00 UUR  

OF VIA ANTWOORDAPPARAAT 24 UUR PER DAG 



 

 9 

Nederlandse Patiëntenvereniging 

 

Vrijwillige Thuishulp 

De NPV-Thuishulp onderscheidt zich van de betaalde thuiszorg, 

doordat de hulp van de NPV geheel belangeloos wordt 

gegeven. De Vrijwillige Thuishulp richt zich vooral op het 

ondersteunen van de mantelzorger. Bij mantelzorg gaat het 

om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de 

directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen 

hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 

omgeving worden verzorgd. Ook mensen, die wachten op een 

ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, 

kunnen voor opvang en hulp een beroep doen op de 

Vrijwillige Thuishulp van de NPV. 
 

Vrijwillige Terminale Thuishulp 

Een aantal vrijwillige thuishulpafdelingen van de NPV geeft 

naast eerdergenoemde taken ook terminale hulp. De 

vrijwilligers bieden dan hulp in een situatie waar iemand ernstig 

ziek of stervende is.  Door een dagdeel of een nacht de zorg 

over te nemen kan de familie even tot rust komen of de nacht 

doorslapen. De vrijwilliger biedt dan ook lichte verzorgende 

taken. De Vrijwillige Hulp is dus ondersteunend aan de familie 

en aanvullend op de beroepsmatige zorg. 

 

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 

N E D E R L A N D S E  P A T I Ë N T E N V E R E N I G I N G  
 

NIJKERK:               MEVR. G. VAN HEMERT  

                              TEL: 033 4728452  

                              : GERDYVANHEMERT@KPNPLANET.NL 

NIJKERKERVEEN:   MEVR. W. VAN DAM  

                              TEL: 033 2571206 

                              : WILVANDAM@VERSATEL.NL 

HOEVELAKEN:       MEVR. M. HAM  

                              TEL:033 2580771 

                              : MARIELLE@AUTOHAM.NL 
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Humanitas 

 

Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke 

dienstverlening en samenlevingsopbouw. Humanitas werkt van 

mens tot mens ongeacht onderlinge verschillen zoals levens-

beschouwing, inkomen, leefsituatie en afkomst. 
 

Thuisadministratie 
 

Kunt u zelf verantwoordelijkheid dragen voor uw administratie, 

maar bent u tijdelijk niet in staat om uw administratie te doen? 

Dan kunt u een beroep doen op ondersteuning van de 

vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie. 
 

Ondersteunend contact/ vriendschappelijk huisbezoek 
 

Om verschillende redenen hebben veel mensen weinig of 

geen contacten in hun eigen omgeving en ervaren zij dit als 

een gemis. Humanitas onderkent dat mensen elkaar nodig 

hebben en tracht met het project “Ondersteunend Contact” 

dit gemis enigszins te ondervangen.  

 

 

Alzheimercafé 
 

Iedere eerste maandag van de maand is er Alzheimercafé in 

petit-café “Prins-Heerlijk” aan de Oranjelaan 56-58 te Nijkerk, 

een contactmogelijkheid voor mensen met dementie, hun 

familie, vrijwilligers en hulpverleners. Meerdere thema’s komen 

aan de orde. Ook voor uw vragen bent u van harte welkom 

vanaf 19.30 tot 21.30 uur.   
 

MEER INFORMATIE: MEVR. P. BOERS, TEL: 033- 245 31 69. 

H U M A N I T A S  
 
 

TEL:         (0341) 352 910 / 06 2200 3910 

WEB:       W W W . H U M A N I T A S - N W V E L U W E . N L         
 

:           INFO@HUMANITAS-NWVELUWE.NL 

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 
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Heeft u vragen 
 

over 
 

 

  vrijwilligerswerk 

  maatschappelijke stages 

  mantelzorg en ondersteuning 

  activiteiten voor ouderen 

  zorg en welzijn in Nijkerk 
 

Neemt u dan eens contact op met 
 

 
  

     adres: Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 

     tel:   (033) 2474830 

     e-mail: info@sigma-nijkerk.nl 

     web: www.sigma-nijkerk.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deze informatiegids is gratis op te halen bij Sigma 

Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 
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Tips voor 

mantelzorgers: 

netwerken 

Algemeen Maatschappelijk Werk 

 

In iedere plaats is het Algemeen Maatschappelijk Werk te 

vinden. U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor 

allerhande zaken zodat we samen met u kunnen doornemen 

wat het vervolg zou kunnen zijn. Ik zal u enkele voorbeelden 

noemen waarvoor u zich kunt melden: relatieproblemen, 

eenzaamheid, verliesverwerking, ziekte,  financiën. 
 

Daarnaast geven wij ook begeleiding in groepen. Een 

voorbeeld is de assertiviteitstraining. In deze cursus leert u beter 

op te komen voor uzelf en leert u ook beter uw grenzen te 

stellen. Ook bieden wij een groep rouwverwerking aan. Deze is 

met name gericht op partner verlies. 
 

Zoals u ziet bieden wij verschillende mogelijkheden aan. Mocht 

uw situatie er niet tussen staan dan kunt u altijd even bellen of 

langskomen op ons kantoor zodat wij even mee kunnen 

denken. Elke dag hebben wij een spreekuur van 8.30- 9.30 uur. 

Daarna werken wij op afspraak. Wij hopen u te ontmoeten!  
 

Met vriendelijke groet,  

namens team Nijkerk, 

Jenny Schutte 

Maatschappelijk werker 

 

A L G E M E E N  M A A T S C H A P P E L I J K  W E R K  
 

NIJKERK EN NIJKERKERVEEN: 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VELUWE 

VENESSTRAAT 15,  3861 BV NIJKERK 

TEL:  (0900) 230-0230 
 

HOEVELAKEN:  
BEWEGING 3.0 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING  

OOSTERDORPSSTRAAT 4,  3871 AD HOEVLAKEN 

TEL:  (033) 469 2400 
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Tips voor 

mantelzorgers: 

grenzen stellen 

Er zijn grenzen! 

 

Hoe lang en hoe intensief u de mantelzorg kunt volhouden, 

hangt nauw samen met uw eigen mogelijkheden en omstan-

digheden. Maar ook voor u zal gelden dat er grenzen zijn, 

waar u niet overheen zou moeten gaan. Het is erg belangrijk 

om tijdig uw eigen grenzen te zien en te erkennen. Goed voor 

uzelf zorgen en tijd vrij maken voor ontspanning is ook in het 

belang van degene die u verzorgt. Want wat heeft die er aan 

als u plotseling af moet haken, omdat uzelf ziek wordt of het 

niet meer aankunt? 
 

Mevrouw Harmke de Graaf van Indigo verzorgde hierover een 

themabijeenkomst in oktober. Een aantal belangrijke punten 

op een rij  voor de mantelzorgers die niet aanwezig waren: 
 

 Sta stil bij uw eigen mogelijkheden, beperkingen  

 en die van anderen 

 Verdiept u in het ziektebeeld van de hulpvrager 
 

 Zorg voor uzelf: 

Zorg ervoor dat er ook altijd iemand voor u is, een soort 

“achterwacht”, die er is op moeilijke momenten. Of iemand 

die het eventjes van u kan overnemen. 
 

 Vraag steun en advies: 

U kunt altijd een beroep doen op de huisarts, de wijkverple-

ging, steunpunt mantelzorg, de thuiszorg en eventuele an-

dere hulpverleners. Probeer met hen een goede relatie te 

onderhouden, zodat u bij hen in ieder geval terecht kunt 

voor vragen. 
 

 Lotgenotencontact: 

U kunt deelnemen aan gespreks- of ondersteuningsgroepen. 

Deze kunnen u helpen bij het verwerken van problemen en 

het bespreekbaar maken van moeilijke vragen. Informatie 

hierover bij het steunpunt mantelzorg. 
 

 Maak af en toe de balans op: 

Wat kost energie, hoe kan dit anders? 

Wat geeft energie, kan ik dit uitbreiden? 

Wat helpt u om het vol te houden? 
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Nieuws:  

mantelzorgers 

ook verzekerd 

Gemeentelijke vrijwilligersverzekering uitgebreid 

 

Werknemers zijn veelal automatisch via de werkgever 

verzekerd voor eventuele schade bij het uitvoeren van hun 

werk. Voor vrijwilligers en mantelzorgers is het ook belangrijk dat 

er bij schade een beroep kan worden gedaan op een goede 

verzekering, zodat men in ieder geval niet zelf hoeft op te 

draaien voor ontstane schade. 
 

Sinds 2009 heeft de gemeente Nijkerk alle vrijwilligers verzekerd 

voor eventuele schade en letsel. Onlangs is besloten ook 

mantelzorgers op een deel van de verzekering passende 

dekking te geven.  
 

Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en 

Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De 

aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis 

en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de 

mantelzorger niet van toepassing. Aanmelden hoeft niet: 

iedere geregistreerde mantelzorger uit de gemeente Nijkerk is 

automatisch verzekerd. 

 

 

Schade… en dan? 
 

Op de website van de gemeente vult u bij schade het digitaal 

schadeformulier in. Dit staat bij de 'Links' rechts op de pagina. U 

print het formulier uit en vult het in. Vervolgens stuurt u het naar 

de gemeente, postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.  
 

De gemeente zendt de claim vervolgens door naar Centraal 

Beheer. Deze handelt de claim direct af met de benadeelde 

en de gemeente krijgt bericht over hoe de claim is 

afgehandeld.  

 
Meer informatie vindt u op: www.nijkerk.eu (zoeken op 

“vrijwilligersverzekering”) en www.sigma-nijkerk.nl. 



 

 15 

Bijeenkomsten 2010 

 

Ook in 2010 zullen er op de eerste en derde woensdagmiddag 

van de maand bijeenkomsten georganiseerd worden. 

 

Thee en Thema – op iedere eerste woensdag 
 

Op de eerste woensdag van de maand houdt het steunpunt 

mantelzorg voorlichtingsbijeenkomsten over praktische en 

emotionele zaken. Samen met deskundigen verkennen wij dan 

de verschillende kanten van mantelzorg, gecentreerd om úw 

specifieke vragen. 
 

Woensdag 6 januari 2010 is het thema: “Wat zijn uw wensen 

t.a.v. van het steunpunt mantelzorg? Wat verwacht u van ons? 

Welk thema wilt u graag behandeld hebben?“  
 

U bent vanaf 14.00 uur welkom in ons kantoor op de 

Oosterstraat 7 te Nijkerk. In verband met de feestdagen 

ontvangt u geen aparte uitnodiging voor deze middag. 
 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maak uw wensen dan 

telefonisch (op nummer 033 2474830) of per e-mail 

(jverbeek@sigma-nijkerk.nl)kenbaar. 

 
Koffie en Contact – op iedere derde woensdag 
 

Op iedere derde woensdag van de maand 

organiseert het steunpunt mantelzorg een 

contactmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Hier 

kunt u andere mantelzorgers ontmoeten 

onder het genot van een kopje koffie of thee, 

aan de Oosterstraat 7 te Nijkerk. 
 

Deze middagen staan in het teken van ervaringen delen en 

uitwisselen. Ook praktische vragen komen regelmatig aan de 

orde. Loopt u gerust eens binnen. De koffie staat voor u klaar! 
 

De eerstvolgende koffie- en contactmiddag is op woensdag 

20 januari 2010. 

 

Activiteiten  

steunpunt 

Mantelzorg 



 

 

     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. 


