
 

 

 

 

 

 
 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. 
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            Voorwoord 
 

 

 
Beste mantelzorgers en andere zorgverleners, 

 
Wanneer u deze nieuwsbrief leest is het alweer zomer.  Een 

periode met langere dagen en waarschijnlijk met minder 

mensen om u heen. Mensen gaan met vakantie of komen 

terug met mooie en fijne verhalen. 
 

Waarschijnlijk voor u niet altijd een gemakkelijke periode.  U 

denkt wellicht aan de drempels die u moet nemen om er 

eens op uit te gaan. In deze nieuwsbrief wil ik u toch graag 

wijzen op uitjes in uw omgeving. Een dagje uit behoort 

misschien wel tot de mogelijkheden. U zult eens zien, dat 

een dergelijk dagje óók de nodige energie geeft. 
 

Mocht het voor u mogelijk zijn voor een langere periode op 

reis te gaan, dan is er exclusief voor Mezzo-leden de 

mantelzorg reis- en annuleringsverzekering en pechhulp. 

Hierover meer informatie bij Mezzo (tel: 0900-2020496) of het 

steunpunt mantelzorg. 
 

Wilt u samen met uw zorgvrager eens een dagje op pad, 

dan wijs ik u op het bovenregionaal vervoer voor reizigers 

met een mobiliteitsbeperking “Valys”. Een folder kunt u 

verkrijgen bij het steunpunt mantelzorg. 
 

Natuurlijk ook een klein voorproefje van de activiteiten van 

het steunpunt mantelzorg in het nieuwe seizoen. Noteer de 

data vast in uw agenda. 
 

Rest mij u een fijne zomer toe te wensen. Ik hoop dat u tijd 

en ruimte vindt voor ontspanning, zoals die het best bij u 

past. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jenny Verbeek-van Lienden 

consulent welzijn   
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Uitgelicht: 

psychiatrische 

problemen 
 

 
Een  familielid  of  vriend   met  psychiatrische  problemen – 

wat nu? Cursus Psychiatrie in de familie van Indigo. 

 

Over het algemeen gaan mantelzorgers met veel inzet en 

wijsheid om met hun familielid of vriend, die psychiatrische 

problemen heeft. Maar vaak zijn er ook vragen. Vragen als: 
 

➢ Wat houdt het in als iemand psychiatrische problemen 

heeft? 

➢ Hoe ontstaan die problemen? 

➢ Is er sprake van erfelijkheid? 

➢ Wat is mijn rol, hoe ga ik er mee om? 

➢ Wat moet ik wel, en wat moet ik vooral niet doen? 
 

Speciaal voor familieleden (mantelzorgers) van mensen met 

een psychiatrisch probleem biedt Indigo Flevo-Veluwe een 

cursus aan.  Deze is bedoeld om familieleden te informeren 

en te ondersteunen. Er is ook gelegenheid om kennis en 

ervaringen met elkaar te delen.  
 

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en 1 

terugkombijeenkomst waarin aandacht wordt besteed aan 

de achtergrond van de problemen en behandel-

mogelijkheden, daarnaast wordt er geoefend met een 

andere manier van reageren.  
 

De kosten voor de cursus zijn € 35,00. Kijk voor 

meer informatie en opgave: www.indigo.nl of 

mail naar preventie@indigoflevo-veluwe.nl, 

bellen kan ook naar 0341-566375 tussen 9.00 

en 12.00 uur. 
 

Indigo is een initiatief van een aantal ggz-

instellingen in heel Nederland, waaronder 

Meerkanten geestelijke gezondheidszorg 

Flevo-Veluwe. 
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 Programma 
 Steunpunt 
 Mantelzorg 
 

 
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. 
 

Zo kwamen eerder dit jaar bijvoorbeeld spanning en stress, 

omgaan met dementie of voeding en bewegen aan de 

orde. Als vervolg hierop wil het steunpunt na de 

zomerperiode de bijeenkomsten starten op 2 september bij 

Fortius Training (Van ’t Hoffstraat 34, 3863 AX Nijkerk). 
 

Tijdens deze middag kunt u kennismaken met een leuk 

trainingsprogramma vervolgd door een gratis fitheidstest. 

Deze bestaat uit een conditietest, een gewicht- en 

vetpercentagemeting en bloeddrukmeting. Heeft u na 

deze middag belangstelling voor het volgen van  een 

trainingsprogramma, dan volgt een persoonlijk intake-

gesprek. Mantelzorgers ontvangen 20% korting op de 

abonnementstarieven. 

 
Koffie en Contact – op iedere derde woensdag 

 

De ervaring leert dat naast praktische informatie 

mantelzorgers vooral behoefte hebben aan (h)erkenning 

en ruimte om zorgen, belevenissen, gevoelens en 

gedachten met gelijkgezinden te delen.   
 

Het steunpunt mantelzorg biedt daarom op iedere derde 

woensdag van de maand tussen 14.00 en 15.30 uur de 

mogelijkheid om andere mantelzorgers te ontmoeten onder 

het genot van een kopje koffie of thee aan de Oosterstraat 

7 te Nijkerk. De eerste keer na de zomer is op 16 september. 
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Zomers 

 programma 

 in Nijkerk 
 

 

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 

achtergrondverhalen. 

 

 

Activiteiten op het Plein 

 

  6 juli  Preuvenement Nijkerk Lekker / Zomerbraderie 

11 juli  Boeken- en curiosamarkt 

  3 aug . Zomerbraderie met activiteiten 

  8 aug . Boekenmarkt 

20 aug . Nacht van Nijkerk 

22 aug . Kunstmarkt 

 

 

Stoomgemaal 

 

Voor de buitenliefhebbers en geïnteresseerden in vroegere 

tijden biedt het Stoomgemaal Hertog Reijnout aan de 

Zeedijk 6 de volgende ontspanningsmogelijkheden: 
 

11 juli  Watervakantiemaaldag 

 1  aug . Zomermaaldag 

15 aug.  23ste ministoomdag 

12  sep.   Nationale Monumentenmaaldag met oude 

   ambachten / hobbymarkt 
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 Zomers 

 programma 

 in Nijkerk 
 

 
Wandelingen 

 

8  en 15 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus zijn er weer de stads-

wandelingen. Onder begeleiding van een gids gaat u op 

zoek naar de mooie en interessante plekjes in Nijkerk.  
 

Houdt u meer van wandelen in de natuur, dan zijn er 

natuurlijk meerdere wandelroutes verkrijgbaar bij het VVV 

kantoor op het Plein (tel: 033-2464465). 

 

 

Tentoonstellingen 

 

Kent u ze nog, de boekjes van W.G. van de 

Hulst? in 2009 is het precies 100 jaar geleden dat 

uitgeverij Callenbach de eerste drie uitgaf. Om 

dit jubileum te vieren vindt in 2009 een bijzondere 

dubbeltentoonstelling plaats. 
 

In de bibliotheek aan de Frieswijkstraat 99 is “100 

jaar W.G. v.d. Hulst” te bezichtingen, tegelijkertijd  

toont museum Oud Nijkerk ‘Lezende mensen, 

gelukkige mensen: de geschiedenis van 

uitgeverij en drukkerij Callenbach’. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting 

Oud Nijkerk of in de bibliotheek  - of kijk op 

www.bibliotheeknijkerk.nl of www.oudnijkerk.nl. 
 

Wilt u meer over de stad Nijkerk weten, bezoekt u 

dan eens de semi-permanente tentoonstelling 

van museum Oud Nijkerk aan de Holkerstraat 6, waar in 12 

stappen de geschiedenis van de Vest Nijkerk wordt 

getoond. Geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 

16.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
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Vragen aan 

 mantelzorgers: 

 Meta Dekker 
 

 
Ga je ook wel eens alleen op vakantie? 

Ik ga wel eens met twee vriendinnen een paar dagen weg.  
 

Hoe is de respijtzorg, de vervangende zorg, dan geregeld? 

Als ik een weekend wegga, vragen we extra hulp aan bij 

Kruiswerk West-Veluwe. Verder hebben we een aantal goede 

vrienden in Nijkerk, bij wie Jan dan gaat eten. 
 

Heb jij, als professionele kracht bij de bibliotheek, ook tips voor 

mantelzorgers, die niet van huis kunnen, maar op een andere 

manier de nodige ontspanning kunnen ervaren? 

Tegenwoordig heeft de bibliotheek ook luisterboeken. Dit zijn 

cd’s waarop een auteur zijn eigen boek voorleest. Je kunt deze 

beluisteren onder het strijken bijvoorbeeld. Zelf heb ik pas het 

boek Is er hoop van Renate Dorrestein gelezen. Het boek Joe 

Speedboot van Tommy Wieringa vond ik ook erg mooi.   
 

In de bibliotheek is een speciale kast met boeken over lichaam 

en gezondheid. Hier vind je informatie over allerlei ziektes en 

handicaps, maar ook over mantelzorg. Behalve boeken 

hebben we ook tijdschriften die je kunt lezen in de bibliotheek. 

Dat kan ook leuk zijn voor degene voor wie je zorgt.  In ons 

leescafé kun je gratis een kopje koffie of thee drinken. 

Tijdschriften kun je ook lenen.   
 

Het hele jaar door kun je een koffertje lenen dat boekjes, een 

tijdschrift en een dvd bevat voor jonge kinderen. Dit is geschikt 

voor een logeerpartij. De inhoud wordt afgestemd op de 

leeftijd van uw (klein)kind. 
 

Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap van de bibliotheek? 

Je kunt al lid worden voor € 5,- per jaar. Je betaalt dan € 2,- per 

boek bij. Als je regelmatig wilt lenen, is een gewoon 

abonnement voordeliger. Dit kost € 37,- per jaar. 65-plussers 

betalen € 25,-.  
 

Meta, hartelijk dank voor je medewerking en hopelijk vinden 

vele mantelzorgers de weg naar de bibliotheek. 
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 Vragen aan 

 mantelzorgers: 

 Meta Dekker 
 

 
Meta, je bent voor de bezoekers van de bibliotheek een 

bekend gezicht in Nijkerk. Wellicht dat velen niet weten dat je 

ook mantelzorger bent. Voor wie ben je mantelzorger? 

Voor mijn man. Wij hebben elf jaar geleden een auto-ongeluk 

gehad, waarbij hij een gedeeltelijke dwarslaesie heeft 

opgelopen. Hij kan een paar stappen lopen en maakt verder 

gebruik van een rolstoel.  

 

Je bent een werkende mantelzorger. Hoe combineer je dit? 

Ik werk drie tot vier dagen in de week. ’s Morgens komt iemand 

van de thuiszorg om Jan te helpen met wassen en aankleden. 

In het weekend doe ik dat zelf. Als ik naar mijn werk ga, maak 

ik ’s morgens brood voor hem klaar.‘s Avonds zorgen we 

samen voor het eten. ’s Zomers gaat Jan met zijn elektrische 

rolstoel de stad in, dan mist hij mij niet.  
 

’s Winters is hij meer aan huis gebonden en dan is het wel 

moeilijk voor hem om hele dagen alleen te zijn. Gelukkig kan hij 

goed met de computer en de mobiele telefoon overweg en 

houdt hij via deze middelen contact met de buitenwereld. 

 

Heb je ook nog wel eens vrije tijd en tijd voor hobby’s? 

Ja, ik ga regelmatig met een kennis, familielid of vriendin in het 

weekend iets leuks doen. ’s Winters schilder ik, ik volg een 

cursus bij De Brink. ’s Zomers wandel ik met onze hond. 

 

Meta, de zomerperiode is bijna aangebroken. Gaan jullie wel 

eens  op vakantie? 

Wij gaan minimaal eenmaal per jaar op vakantie, zowel in 

Nederland als in het buitenland. Als we in Nederland blijven, 

huren we een aangepast huisje en verzorg ik Jan zelf. Als we 

naar het buitenland gaan, logeren we in een hotel met 

rolstoelkamers. Bij het reisbureau kun je hiernaar informeren. Ik 

regel dan hulp via de Samenwerkende Buitenlandse 

Zorgorganisaties (tel. 0299-656557,  www.zorgbuitenland.nl). Zij 

zorgen voor verpleging in o.a. Spanje en Portugal. 
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 Zomers 

 programma 

 in Nijkerk 
 

 
Concerten in de Grote Kerk 

 

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: 
 

  2 juli  Freek Bakker 

  9 juli  Nico Poorter 

16 juli  Jon Lehrer (USA) 

23 juli  Gerda Peters 

30 juli  Roy Kroezen 

  6 aug. Quentin Leriche (Frankrijk) 

13 aug.  Anna Maria Reverté (Spanje) 

27 aug. Katarzyna Piaskowska (Polen) 

  3 sep. Bauke Reitsma 

10 sep. Boudewijn Zwart 
 

Voor liefhebbers die zich wat meer willen kunnen 

concentreren is er de NijKV-luisterplaats, te bereiken via het 

poortje tussen Gasthuisstraat nummer 3 en 5. Voor meer 

informatie zie www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl. 
 

Hiernaast worden op het orgel van de Grote Kerk een 

aantal interessante concerten gegeven. Deze beginnen om 

20.00 uur. Het uitgebreide programma vindt u op de website 

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

  7 juli  door Craig Cramer (USA)  

21 juli  door Sander van Marion 

  4 aug  door Willem van Twillert  

18 aug  door Gerrit Christiaan de Gier 

  1 sep  door Jaap Kroonenburg 
 

Tevens is er op zaterdag 13 september tussen 11.00-12.00 en 

13.00-16.00 uur gelegenheid om het orgel te bezichtigen 

en/of zelf te bespelen in het kader van de Nationale 

Orgeldag. 
 

– 5 – 



  

 Uitstapjes 

 in de 

 omgeving 
 

 
Wandelen / fietsen 
 

Lekker uitwaaien in de eindeloze Veluwse natuur? Het 

Veluwetransferium Nunspeet is het ideale startpunt hiervoor. 

Het bezoekerscentrum is gemakkelijk te bereiken met auto 

of openbaar vervoer, biedt vele voorzieningen en is goed 

toegankelijk voor rolstoelen en rollators.  Verschillende 

wandel- en fietsroutes zijn voor u uitgestippeld, onder 

andere een 1,7 km lang speciaal rolstoelpad. Adres: 

Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet; telefoon: 0341-252996.  
 

Voor meer informatie over toegankelijkheid, bereikbaarheid 

en bruikbaarheid van Nederlandse natuurgebieden zie ook 

www.natuurzonderdrempels.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 of bel 033-4612393. 

 
Feestelijke evenementen / gastvrijheid 
 

In het kader van de Spakenburgse Dagen op 22 en 29 juli 

en 5 en 12 augustus treft u een een spetterend folkloristisch 

evenement in het centrum van Spakenburg met een 

bijzondere warenmarkt, oude ambachten, klederdrachten, 

volksdansdemonstraties en bottertochten. Op 22 juli om 

10.00 uur vindt een optocht van alle klederdrachten uit 

Nederland plaats. Meer informatie: www.vvvspakenburg.nl. 
 

Dit jaar viert Amersfoort haar 750ste verjaardag met een 

uitgebreid programma aan festiviteiten. De activiteiten-

kalender vindt u op www.amersfoort750.nl en in de huis-

aan-huiskranten. 
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 Uitstapjes 

 in de 

 omgeving 

 
 
Behalve het jubileumprogramma is er natuurlijk nog meer te 

beleven in de stad, zoals rondvaarten op de Waterlijn, 

stadswandelingen, ambachtelijk gebrouwen Amersfoorts 

bier proeven en vele andere mogelijkheden. Voor meer 

informatie neemt u contact op met VVV Amersfoort, 

telefoonnummer: 0900-1122364, of bezoek de website 

www.amersfoortyourway.nl. 
 

Het het pittoreske dorp Garderen  is tot en met 24 oktober  

het middelpunt van een spectaculair festijn met 

zandsculpturen van tien monumentale Veluwse kastelen en 

landhuizen.  Deze zijn te bezichtigen aan de Oude 

Barnevelderweg 5, telefoon: 0577-461294. Meer informatie: 

www.zandsculpturenfestijn.nl.  
 

Gezellig met een maatje van een kopje koffie of thee 

genieten is onder meer mogelijk bij: 

➢ Koffie- en theeschenkerij ’t Veenhuisje 

Veenwaterweg 16, 3881 RM Putten 

 tel: 0341-491113; www.veenhuusje.nl 

➢ Landwinkel en Schenkerij “De Kastanjeboom” 

Zevenhuizerstraat 281, 3751 LC Bunschoten,  

tel: 033-4564457; www.dekastanjeboom.nl 

 
Musea 

 

➢ Klederdracht en Visserijmuseum Spakenburg 

Kerkstraat 20   3751 AR Spakenburg, tel: 033-2984634 

➢ Oude ambachten en speelgoed museum 

Rijksweg 87   3784 LV  Terschuur, tel: 0342-462060 

➢ Nederlands Pluimveemuseum 

Hessenweg 2a   3771 RB  Barneveld, tel: 0342 - 400073 

➢ Museumboerderij Mariahoeve 

Kiefveldersteeg 11    3882 RG  Putten, tel: 06-30234032 
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