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Beste mantelzorgers,  

 

De laatste nieuwsbrief van 2010. Het gezegde ‘De tijd gaat 

snel, gebruikt hem wel’ is voor mantelzorgers vaak van 

toepassing. Regelmatig moeten zij met hun tijd woekeren en is 

er geen ruimte voor eigen ontspanning. 
 

Het steunpunt mantelzorg geeft adviezen om deze 

ontspanning toch te realiseren en biedt onder andere jaarlijks 

de “Dag van de Mantelzorg” aan.  Mantelzorgers worden dan 

een middag verwend. In deze nieuwsbrief blikken wij terug op 

deze middag. 
 

Wij kunnen u ook helpen bij het regelen van respijtzorg. In dit 

nummer leest u meer over de ervaringen van twee 

mantelzorgers die hebben genoten van enkele dagen 

ontspanning. Dit werd aangeboden door conferentiecentrum 

‘Samaya‘ in de landelijke omgeving bij Werkhoven in de 

Betuwe. 
 

Natuurlijk komen er ook weer praktische zaken aan de orde en 

laat ik u kennis maken met InteraktContour, een organisatie die 

cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten 

begeleidt. Het activiteitencentrum is gevestigd in Nijkerk en 

biedt een gevarieerd activiteitenaanbod, gebaseerd op de 

persoonlijke wensen en mogelijkheden van cliënten. 
 

Wij wensen u prettige feestdagen en hopen in 2011 weer tot 

uw dienst te kunnen zijn! 
 

 

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 27 december 2010 

tot 3 januari 2011. 

 

Voorwoord 
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“Op eigen wijze zorgen”  
 

Dinsdag 10 november was het de 13e Landelijke Dag van de 

Mantelzorg, waarbij dit jaar de persoonlijke keuzes centraal 

stonden. Het steunpunt mantelzorg bij Sigma heeft dit thema  

verwerkt in een middag voor mantelzorgers op zaterdag 20 

november in recreatiezaal “De Kopperhof” te Hoevelaken.  
 

Mantelzorgers en afgevaardigden uit de informele zorg in de 

gemeente Nijkerk werden 

voor deze gelegenheid uit-

genodigd voor een gezellige 

middag.  
 

Het programma werd ge-

opend door wethouder G.S. 

de Graaf. Hij sprak hierbij zijn 

waardering uit voor de vele 

werkzaamheden die de 

mantelzorgers verrichten.  
 

Samen kon men genieten van het optreden van theatergroep 

Pommodoro met hun muzikale voorstelling: ”……..zo vraag ik u 

af, meneer Sonneberg’, met liedjes van Wim Sonneveld en 

Conny Stuart. Natuurlijk ontbraken ook een drankje en hapje 

niet. De bezoekers gingen 

natuurlijk niet met lege 

handen naar huis. Er werd de 

nodige informatie verstrekt 

en een klein presentje 

aangeboden. 
 

Hopelijk heeft deze middag 

er toe bijgedragen dat u in 

gesprek kwam met andere 

mantelzorgers en vrijwilligers 

van de informele zorg. Wellicht krijgt u hierdoor  zicht op meer 

keuzemogelijkheden bij lastige situaties.  

Terugblik: 

Dag van de 

Mantelzorg 
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Verwendag voor mantelzorgers 

 

Ik zal mijzelf eerst even voorstellen: Ik ben Fleur Schipper, 18 jaar 

en eindexamenkandidaat vwo op het Corlaer College. Ik moet 

nog een aantal uur stage lopen en dit doe ik bij Sigma. Door 

deze stichting kwam ik in aanraking met het begrip mantelzorg 

en wat hier allemaal bij komt kijken. Toen mij dan ook werd 

gevraagd of ik wilde 

helpen bij de Dag van de 

Mantelzorg, heb ik geen 

moment getwijfeld: wat 

een mooie actie! Samen 

met Jenny Verbeek heb ik 

een prachtige dag mee 

mogen maken.  
 

Om half 12 was ik in De 

Kopperhof, samen met 

Jenny en nog twee stagiaires van het Corlaer College en twee 

horeca-medewerkers. De zaal werd versierd, taartjes en hapjes 

werden verzorgd. Om half twee kwamen de eerste 

mantelzorgers al binnenlopen en vanaf die tijd hebben wij ons 

uiterste best gedaan om hen te vermaken. Gelukkig waren wij 

daarin niet alleen. Er waren veel positieve reacties op de 

spetterende voorstelling van Pommodoro, want wat was het 

gezellig! Iedereen herkende wel iets van de liedjes en er werd 

zo nu en dan uit volle borst meegezongen. Na drie kwartier 

even een kleine pauze en gingen wij langs met wat heerlijke 

drankjes en hapjes die vol goedkeuring werden ontvangen. 
 

Ik heb in ieder geval een leuke middag gehad en denk ook 

zeer zeker dat het een nuttige middag was. Er was 

gelegenheid om een breed publiek te informeren over de 

maatschappelijke waarde van mantelzorg: dankzij deze 

mensen is het mogelijk dat veel zieken, ouderen en 

gehandicapten langer thuis kunnen wonen. Één middag 

verwennerij is dan wel het minste wat wij kunnen doen! 

Terugblik: 

Dag van de 

Mantelzorg 
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Diensten informele zorg 

 

Zoals het thema van de Dag van de Mantelzorg 2010 ook 

aangaf: een eigen manier van zorgen vinden, die past bij de 

persoonlijke omstandigheden en wensen, blijft belangrijk voor 

mantelzorgers. Wij hebben de diensten van een aantal 

informele zorgaanbieders in de gemeente Nijkerk voor u op 

een rij gezet om  een volledig beeld te schetsen over de 

mogelijkheden op het gebied van respijtzorg.  

 
 

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.  

 

 

Diensten 

informele 

zorg 

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 
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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 
 

Zij 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.  

 

Diensten 

informele 

zorg 

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 
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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. 

Diensten 

informele 

zorg 

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: 06-33943326  

                              : 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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Sigma, stichting voor welzijn, zorg en wonen 

 

Formulierenhulp 

Korte en praktische ondersteuning bij het invullen van 

formulieren. Getrainde vrijwilligers helpen bij het invullen, maar 

bekijken ook samen met u of er financiële regelingen zijn waar 

u mogelijk voor in aanmerking komt. De vrijwilligers worden 

begeleid door een professionele consulent. U kunt gebruik 

maken van de inloopspreekuren en  er wordt  ook op afspraak 

gewerkt. Meer informatie: projectleider Marieke Rustenhoven, 

tel: 033-2474835. 
 

Ouderenadvisering 

55 plussers kunnen voor informatie en advies over wonen, 

welzijn, zorg en financiën een beroep doen op de 

Ouderenadvisering. Ook wanneer begeleiding of onder-

steuning nodig is kan Sigma helpen. Een professionele 

ouderenadviseur werkt in dit project samen met speciaal 

opgeleide vrijwilligers. U kunt gebruik maken van de 

inloopspreekuren en  er wordt  ook op afspraak gewerkt. Meer 

informatie: projectleider Hermien Stouwdam tel: 033 2474836. 
 

Steunpunt Mantelzorg 

Wenst u ondersteuning bij de inrichting of aanpassing van uw 

zorgtaken, neem dan gerust contact op met Jenny Verbeek, 

consulent mantelzorg. Zij denkt graag met u mee en heeft 

toegang tot een landelijke kennisbank om een passende 

oplossing te zoeken voor elke situatie. U kunt de consulent 

telefonisch bereiken op telefoonnummer  033-2474834 op 

maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 14.00 uur.  

Diensten 

informele 

zorg 

INLOOPSPREEKUREN VOOR FORMULIERENHULP 

Hoevelaken  Maandag 9:00 - 10:30 uur  Sportweg 25 

Nijkerk         Dinsdag 9:00 - 10:30 uur  Oosterstraat 7 
 

INKOOPSPREEKUREN VOOR MANTELZORGERS  EN OUDEREN 

Nijkerk Maandag 9.00  - 10.00 uur  Oosterstraat 7 

 Woensdag  11.00  - 12.00 uur 

Hoevelaken Donderdag   9.00  - 10.00 uur  Sportweg 25 
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Een schoolvoorbeeld van respijtzorg 

 

Conferentiecentrum “Samaya”, liggend in de landelijke 

omgeving bij Werkhoven, biedt jaarlijks gratis meerdaagse 

ontspanningsdagen aan voor (maximaal) 12 mantelzorgers. De 

gasten verblijven in een eenpersoonskamer. Eventueel kan 

men ook met een groepje gezamelijk van een kamer gebruik 

maken. Op alle drie de dagen zijn de lunch en op twee dagen 

een 2-gangendiner gezamenlijk en verder is er koffie/thee. 

Eventuele andere drankjes als sapjes, wijn, bier zijn voor eigen 

rekening. Meer informatie vindt u op de website  

www.samaya.nl. 
 

Dit jaar werden twee 

mantelzorgers van het 

steunpunt mantelzorg in 

Nijkerk uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze 

dagen. Hieronder hun 

ervaringen.  
 

Mocht u belangstelling 

hebben voor deze 

dagen die wellicht in de 

zomer van 2011 weer 

georganiseerd worden, geef dit door aan de consulent van 

het steunpunt mantelzorg. Zij kan u opgeven en misschien 

wordt uw opgave gehonoreerd. 
 

Beide mantelzorgers hebben een echtgenoot die getroffen is 

door een herseninfarct, waardoor hun leven op z’n kop is gezet 

en de dagelijkse bezigheden hierdoor grotendeels worden 

bepaald. Niets is meer eenvoudig en vanzelfsprekend, alles 

staat in het teken van zijn beperkingen.  
 

Het is voor hen hard werken om te proberen gebruik te maken 

van de mogelijkheden die er wél zijn. Mantelzorgers zijn niet 

Respijtzorg 

in de 

praktijk 
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meer gewend aan cadeautjes en aangename verrassingen 

en daarom waren deze ontspanningsdagen voor de één een 

“geschenk uit de hemel” en zoals de ander verwoordde “een 

mooi verpakt cadeau”. Ze konden bijna niet geloven dat zij dit 

zomaar  gratis kregen.  
 

Voor hen waren het drie 

dagen waarin je niets 

hoeft, maar alles mag. 

“ E e n  g e v a r i e e r d 

programma - met o.a. een 

excursie naar Slot Zeist - 

zeer verzorgde maaltijden, 

een prachtige ambiance 

en een rustgevende park-

tuin, daar krijg je alleen al 

energie van!” Ze vonden 

het ook fijn om met lotgenoten de zorgen te delen. “Je hoeft 

niets te verbloemen, er is erkenning en herkenning. Je ziet dat 

anderen het ook niet makkelijk hebben, wat vreemd genoeg 

ook troostvol kan zijn, waardoor je je eigen situatie ook beter 

kan relativeren.” 
 

Op de vraag of het moeilijk was om thuis  de zorg uit handen 

te geven, antwoordde één mantelzorger het erg moeilijk te 

vinden. Zij was bang dat het niet goed zou gaan, omdat zij er 

geen controle meer over had. Ook vond zij het lastig om tijd en 

ruimte voor zichzelf te nemen.  Maar deze dagen hebben haar 

innerlijke rust  gebracht, die ze thuis weer kan oproepen. Het 

heeft haar geleerd om afstand te nemen en om ruimte voor 

zichzelf te creëren.  
 

De ervaringen hebben geleerd dat het goed is gegaan met 

de hulpvragers. De zorg werd overgenomen door professionals 

of familieleden. Op de vraag of ze weer zouden gaan als ze 

opnieuw een uitnodiging voor deze dagen zou krijgen was het 

antwoord: “Graag, maar wij gunnen het zeker ook andere 

mantelzorgers om zo liefdevol verzorgd te worden”. 

Respijtzorg 

in de 

praktijk 



 

 11 

De juridische zaken goed geregeld? 

 

Stelt u zich voor, uw hulpvrager is licht dementerend of heeft 

andere psychische en/of lichamelijke klachten. U doet allerlei 

klusjes, maar de financiën wil uw hulpvrager zelf blijven doen. 

Helaas constateert u dat dit niet meer goed loopt. U wilt uw 

hulpvrager beschermen: het liefst gaat u de belangen van uw 

hulpvrager officieel behartigen. Welke mogelijkheden heeft u 

hiervoor? 
 

U kunt de rechtbank verzoeken om bewindvoerder en/of 

mentor van uw hulpvrager worden. Een andere mogelijkheid is 

om de hulpvrager onder curatele te plaatsen. 

 

Wat is bewindvoering? 
 

Als u bewindvoerder wordt, zult u het vermogen (goederen en 

geld) van uw hulpvrager gaan beheren. Bewindvoering is van 

toepassing op mensen die hun financiële zaken niet meer zelf 

kunnen regelen door hun lichamelijke of geestelijke toestand. 

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen, 

bijvoorbeeld alleen over het spaargeld. 
 

Waarom kunt u een mentorschap aangaan? 
 

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Bewind-

voering is vooral op financiële zaken gericht, mentorschap 

meer op de persoonlijke. Het kan gaan om dagelijkse dingen, 

zoals het regelen van het huishouden, maar ook om de keuze 

voor een bepaalde medische behandeling. De mentor moet 

altijd proberen de betrokkene zo veel mogelijk zelf te laten 

beslissen. Kan dat niet, dan maakt de mentor de keuze. 
 

Wat houdt curatele in? 
 

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechts-

handelingen mag aangaan. De curator behartigt de 

persoonlijke belangen én het vermogen. Ook wanneer u 

curator van uw hulpvrager wordt, moet hij of zij toestemming 

geven voor bijna elke handeling en beslissing. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

bewindvoering 
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Wanneer kies je voor curatele? 
 

Iemand kan onder curatele worden gesteld wanneer de 

aandoening blijvend is. Als uw hulpvrager in de toekomst 

dusdanig dement zal zijn dat hij/zij helemaal niet meer 

zelfstandig kan beslissen, is dat wellicht een goede oplossing. 

 

Hoe wordt u bewindvoerder, mentor of curator? 
 

Deze maatregelen moeten worden aangevraagd bij de sector 

Kanton van de rechtbank in het rechtsgebied waar de 

betrokkene woont. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

 

Als uw hulpvrager chronisch ziek of gehandicapt is, komen er 

waarschijnlijk veel extra kosten bij. Dankzij de Wet tegemoet-

koming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) heeft hij/zij 

misschien recht op een tegemoetkoming. Deze wet vervangt 

sinds 2009 de Fiscale regeling buitengewone uitgaven. 
 

Als uw hulpvrager recht heeft op een tegemoetkoming, heeft 

hij/zij daarover bericht gehad van het CAK (Centraal 

Administratie Kantoor). Dat gebeurt op basis van gegevens 

van onder andere zorgverzekeraars, het CIZ en Bureau 

Jeugdzorg. U hoeft zelf dus niets te doen. 
 

In de volgende gevallen komt uw hulpvrager in aanmerking 

voor een tegemoetkoming: 
 

 Hij/zij heeft een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg. 

 Hij/zij heeft een PGB via de Wmo en krijgt langdurig hulp 

 bij het huishouden. 
 

Meer informatie over deze regeling vindt u op de website 

www.wtcg.info. Denkt u dat uw hulpvrager recht heeft, maar 

heeft hij/zij na 16 november nog geen brief gehad? Neem dan 

contact op met het CAK via www.hetcak.nl of bel het gratis 

telefoonnummer: 0800 0300. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

Wtcg-regeling 
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Laat geen geld liggen!  
 

Aan het eind van het jaar maakt iedereen de balans op. In 

deze periode krijgt u van verschillende instanties informatie 

over uw uitkeringen, betalingsverplichtingen of b.v.b. product-

voorwaarden. Wijzigingen doorgeven, het aanvragen van een 

regeling of uw zorgverzekering opzeggen, het is verstandig om 

dat voor het eind van het jaar te regelen. Wij kunnen u daarbij 

helpen.  
 

Belastingdienst 
 

In deze periode ontvangt u van de belastingdienst bericht over 

uw huur-  en zorgtoeslag.  Dit is ook het moment om wijzigingen 

in de huur, uw inkomen of  uw persoonlijke situatie (zoals een 

echtscheiding of een nieuwe medebewoner) door te geven 

aan de belastingdienst. Wij helpen u graag om uw gegevens 

te controleren en indien nodig een wijziging in te dienen.  
 

Extra geld voor vrijetijdsactiviteiten  
 

Mensen met een laag inkomen kunnen een bijdrage van de 

gemeente Nijkerk ontvangen zodat financiële beperkingen 

deelname aan sportieve of sociale-culturele activiteiten niet in 

de weg hoeft te staan. Deze bijdrage bedraagt max. €150,- 

per gezinslid per kalenderjaar. Om voor het jaar 2010 nog in 

aanmerking te komen, moet u de aanvraag vóór 31 

december 2010 indienen bij het loket MO.  
 

Ziektekosten  
 

De premies en de eigen bijdrage gaan ook dit jaar weer 

omhoog. De gemeente Nijkerk heeft daarom voor mensen 

met een minimum-inkomen een collectieve zorgverzekering bij 

Agis afgesloten.  De vergoeding is ruimer en daarnaast draagt 

de gemeente bij in de kosten van de aanvullende verzekering 

met € 4,60 per maand. Om over te kunnen stappen moet u uw 

huidige ziektekostenverzekering vóór 1 januari 2011 opzeggen. 

 

Meer informatie bij Formulierenhulp Sigma(zie pag.5). 

Tips voor 

mantelzorgers: 

jaarwisseling  
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Dagactiviteitencentrum voor mensen met een beperking 

 

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een hersenletsel, 

zet dat zijn wereld op de kop. Wat bekend en vertrouwd was, is 

niet meer eigen. Er is een breuk ontstaan in de levenslijn. 

InteraktContour begeleidt cliënten en hun naasten met niet-

aangeboren hersenletsel (NAH) om de draad weer op te 

pakken. Naast het ondersteunen van mensen met NAH, 

begeleidt de stichting ook mensen met andere (aangeboren) 

beperkingen op lichamelijk of zintuiglijk gebied. 
 

Mensen met een lichamelijke beperking zijn vaak op zoek naar 

een zinvolle dagbesteding. Één van de mogelijkheden is het 

bezoeken van een activiteitencentrum. De interesses van 

bezoekers lopen ver uiteen. Het aanbod is dan ook zeer 

uitgebreid. De persoonlijke wensen van de deelnemer vormen 

zoveel mogelijk het uitgangspunt voor het activiteitenaanbod. 
 

Om voor de zorg- en dienstverlening van InteraktContour in 

aanmerking te komen, is een indicatie nodig. Het Centrum 

voor Indicatiestelling Zorg (Het CIZ) verzorgt deze indicatie.   
 

Voor u als mantelzorger kan  het bezoek van de hulpvrager 

aan een activiteitencentrum de nodige ontlasting geven, een 

stukje respijtzorg. Deze respijtzorg kan noodzakelijk zijn om de 

zorg thuis zolang mogelijk vol te houden.  
 

Vanuit het activiteitencentrum en het steunpunt mantelzorg 

zijn we ons bewust dat vaak een drempel overwonnen moet 

worden. Niet alleen vanuit de hulpvrager, maar ook vanuit de 

mantelzorger. Ook zijn er mantelzorgers van hulpvragers, die 

reeds het activiteitencentrum bezoeken, niet op de hoogte 

wat een steunpunt mantelzorg hen te bieden heeft. Daarom 

willen InteraktContour en het steunpunt mantelzorg een 

informatieavond aanbieden op woensdag 2 maart 2011, van 

19.30 tot 21.30 uur  in het activiteitencentrum InteraktContour, 

Oranjelaan 79 te Nijkerk. Meer informatie vindt u op de website 

www.interaktcontour.nl of www.sigma-nijkerk.nl. 

Activiteiten 

Interakt 

Contour 
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Weten over vergeten? 

 

Elke eerste maandag van de maand organiseert Alzheimer 

Nederland, afdeling Nijkerk een informele bijeenkomst rondom 

dementie in Petit- café “Prins Heerlijk” (Oranjelaan 56-58, te 

Nijkerk).  

 

Iedere maand wordt een andere thema uitvoerig besproken. 

Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers 

vragen stellen, maar ook ideeën, informatie en ervaringen 

uitwisselen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma 

duurt vanaf 20.00 tot 21.30 uur. Alle belangstellenden zijn 

welkom. De toegang is gratis. 

 

De stand van zaken rond dementie  
 

De laatste ontwikkelingen op gebied van diagnose 

en (medicamenteuze) behandelmogelijkheden. 

 
Als het thuis niet meer gaat  
 

Wat is dagbehandeling? Wanner is opname in het 

verpleeghuis nodig en wat betekent het voor de 

patiënt en zijn/haar familie? 

 

Ons leven met Alzheimer  
 

In gesprek met een echtpaar waarvan één van 

beiden dementie heeft. 

 
Kent u alle hulpverlenende instanties in de buurt?  
 

Informatie over ondersteuningsmogelijkheden bij 

dementie. 

 
De (juridische) zaken goed geregeld  

 

Een avond over bekwaamheid, wilsbeschikking, 

bewindvoering en andere juridische aspecten. 

Activiteiten 

Alzheimer 

Café 

3 

jan 

7 

feb 

7 

mrt 

4 

apr 

2 

mei 



 

 

     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. 


