
 

 

 

 
 

 

 

Sigma verhuisd 

en officieel 

geopend  

 
Sigma is vanaf 4 januari te vinden in 

&/entree aan de Frieswijkstraat 99.  

Een pand waar diverse organisaties te vinden zijn 

waaronder: UVV, bibliotheek, gebiedsteam Nijkerk 

(centrum), vluchtelingenwerk en Sigma.  

 

Vrijdag 29 januari 2016 is het pand officieel geopend, 

tevens was het open dag zodat iedereen een kijkje kon 

nemen en mee kon doen met diverse activiteiten. We 

kijken terug op een gezellige feestelijke dag waarin 

ontmoeting centraal stond! 

 
Als u &/entree binnenloopt ziet u links in de bibliotheek de 

balie van Sigma waar u terecht kunt voor informatie en 

vragen.  

 
 

Ontwikkelingen binnen steunpunt mantelzorg 

Inmiddels werkt Sigma ruim een maand in het nieuwe kantoor in &/entree aan de 

Frieswijkstraat 99. Dit is een hele verandering maar niet de enige. Binnen steunpunt 

mantelzorg zijn er nieuwe ontwikkelingen. Jenny Verbeek heeft haar functie als 

consulent mantelzorg overgedragen aan een nieuwe collega, Eline de Frel. Zij is 

vanaf 4 januari 2016 in dienst bij Sigma. Komende maanden gaat Jenny haar taken 

afbouwen en overdragen aangezien zij in de zomer met pensioen gaat. In de 

volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.   

 

Eline heeft de afgelopen jaren diverse functies gehad binnen de gehandicapten-

zorg. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan bij een ander steunpunt mantelzorg. De 

consulent van steunpunt mantelzorg zal zich richten op diverse vragen waaronder, 

welke behoefte heeft de mantelzorger? Hoe kan het steunpunt mantelzorg daarop 

aansluiten? Wat kunnen vrijwilligers, organisaties en netwerk voor de mantelzorger 

betekenen? Er zullen in de toekomst nieuwe 

activiteiten en ondersteuningsdiensten 

ontwikkeld worden om de mantelzorger zo 

optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Het 

is mogelijk dat u binnenkort benaderd wordt 

door de consulent. We willen graag in kaart 

brengen hoe de huidige situatie is rondom de 

zorg en eventueel informatie en/of advies te 

kunnen geven. 
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Digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van steunpunt mantelzorg wordt 3 à 4 keer per jaar uitgegeven. 

Deze wordt nu ook digitaal verstuurd. Is het voor u mogelijk om de nieuwsbrief 

digitaal te ontvangen, wilt u dan uw e-mailadres doorgeven via  

info@sigma-nijkerk.nl of 033-2474830? Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

Nieuws vanuit Mezzo   Kijk elke woensdag om 21.30 op RTL4. 
Vanaf 6 januari is het nieuwe RTL4 programma ‘Ik Zorg Voor Jou’ met Peter van der 

Vorst van start gegaan. In het programma komen mantelzorgers in beeld die 

begeleid worden tijdens hun zoektocht naar meer balans tussen mantelzorgtaken en 

eigen leven. Mezzo is intensief bij dit tv-programma betrokken. Omdat het de 

zichtbaarheid van mantelzorgers verhoogt en bijdraagt aan de (h)erkenning van 

mantelzorgers en omgeving. Een belangrijk onderwerp, met hopelijk een groot 

bereik. 
 

Komt het ‘zorgen’ u bekend voor of kent u iemand die dag en nacht klaar staat 

voor een ander? Of roept het programma vragen bij u op? U kunt met uw vragen 

terecht bij steunpunt mantelzorg. 

 

 

Boekentip 
Ma (geschreven door Hugo Borst) 
Een boek van Hugo Borst over zijn dementerende moeder, 

liefdevol en met veel gevoel geschreven. Hugo Borst vindt 

‘mantelzorger’ een raar woord, maar hij is het wel. Al drie jaar 

verzorgt hij zijn 86 jarige moeder, die aan dementie lijdt. Op 

ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de 

ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Ook 

beschrijft hij hoe de onvermijdelijke verhuizing naar een 

verpleeghuis verloopt. Intussen haalt hij herinneringen op aan 

zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. Ma is een 

liefdevol en prachtig geschreven portret van een moeder en 

haar zoon.  

Het boek is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. 

Uitgever: Lebowski - ISBN: 9789048826704 - Prijs: €17.50 

 

 

Workshop ‘Mindfit’ 
Als mantelzorger is het fijn om te ontspannen. Even er tussen uit, even tijd voor jezelf 

en andere mantelzorgers ontmoeten. Dit is niet altijd gemakkelijk omdat de zorg voor 

uw naaste veel tijd in beslag kan nemen. Daarentegen is het belangrijk dat u als 

mantelzorger tot rust kan komen en kunt ontspannen. Wilt u meer weten over 

ontspanningsoefeningen of mindfulness-oefeningen? Meldt u zich aan voor de 

workshop ‘Mindfit’.  

Zie voor meer informatie de agenda.  
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Agenda 
 

Datum Activiteit Locatie/informatie 
Elke donderdag  

Tijd: 09.00-10.30 

Inloopspreekuur voor mantelzorgers 

 

De Kopperhof 

Sportweg 25, Hoevelaken 

1e woensdag 

van de maand 

Tijd: 14.00-15.30 

2 maart 2016 

Tijd: 14.00-15.30 

6 april 2016 

Tijd:14.00 –15.30 

Contactbijeenkomsten mantelzorgers 

Even er tussen uit, andere mantelzorgers 

ontmoeten, ervaringen delen, u bent van 

harte welkom. Elke bijeenkomst wordt er een 

activiteit gedaan, geheel vrijblijvend om mee 

te doen. 

Studeerkamer UVV 

Frieswijkstraat 97 

3861 BK Nijkerk 

Voor meer informatie: 

Consulent Mantelzorg Sigma,  

Eline de Frel. Tel: 033-2474830 of 

edefrel@sigma-nijkerk.nl 

 

 

7 maart 2016 

Tijd:19.30 inloop 

Programma 

20.00-21.30 

 

4 april 2016 

Tijd:19.30 inloop 

Programma 

20.00-21.30 

Alzheimercafé: 

Thema: ‘Wat maakt langer thuis wonen 

mogelijk’? 

Met welke regelgeving en eventuele kosten 

krijg je te maken als je op zoek gaat naar 

vormen van (on)betaalde zorg? Wat is er 

mogelijk en wie kan daarbij adviseren/helpen 

Thema: ‘Accepteren of ergeren’? 

Iemand met dementie verandert. Wat doet 

het in de relatie met je partner, je ouders of 

iemand anders voor wie je zorgt? 

Interakt Contour 

Oranjelaan 79 

3862 CX Nijkerk 

 

De toegang is vrij. Voor consumpties 

wordt een bijdrage gevraagd. 

 

Voor meer informatie:  

www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe 

of Jetty Reker, 033-2474830, 

jreker@sigma-nijkerk.nl 

 

9 maart 2016 

Inloop vanaf 

19.00 uur 

Programma: 

19.30 – 21.30 uur 

 

Opgave kan tot 

uiterlijk 2 maart 

2016 

 

Thema-avond: 

‘Samen in je eigen kracht’. 

Afgelopen jaar is er veel veranderd in zorg en 

welzijn. Er wordt steeds meer beroep gedaan 

op de kwaliteiten die een vrijwilliger in huis 

heeft. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe 

dingen te leren, nieuwe kanten van jezelf te 

ontdekken en talenten te ontwikkelen. 

Theatergroep Courage zal tijdens deze 

avond een levendige illustratie verzorgen, op 

humoristische wijze, over de veranderingen in 

zorg en welzijn.  

Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef 

Huserstraat 6,  

3861 CK Nijkerk 

 

Voor meer informatie en opgave:  

stuur een mail naar info@sigma-nijkerk.nl 

t.a.v. Wendy van Wee 

10 maart 2016  

Tijd:13.30 inloop, 

14.00 start 

workshop – 

15.30. 

 

Opgave kan tot 

uiterlijk 7 maart 

2016 

Workshop ‘Mindfit’. 

Zorgt u voor een ander? Dan is deze 

uitnodiging voor u! 

Ontspanning, staat centraal tijdens de 

workshop. Er wordt o.a. gewerkt met: lijfwerk, 

mindfulness-oefeningen, ontspannings-

oefeningen, ademtherapie, dans.  

 

Deze workshop wordt verzorgd door Margriet 

Eenjes, zijn is fysiotherapeut van 

fysiotherapiepraktijk Corlaer.  

&/entree, studeerkamer.  

Frieswijkstraat 97,3861 BK, Nijkerk. 

Kosten: gratis (er is plaats voor max. 15 

personen dus geeft u zich snel op) 

Zelf meenemen: makkelijk zittende 

kleding, gymschoenen of sokken, 

eventueel flesje water. 

Voor meer informatie en opgave: 

Consulent Mantelzorg Sigma,  

Eline de Frel, 

Tel: 033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl 

18 maart 2016 

Tijd:13.00-18.00 

 

Seniorenbeurs 

Een tweede editie als vervolg op het 

overweldigende succes van de eerste 

seniorenbeurs in 2013. Er staan circa 45 stands 

over wonen, welzijn, zorg, financiën en vrije 

tijd met informatie speciaal voor 

zestigplussers, mantelzorgers en andere 

geïnteresseerden. Van harte welkom! 

Hart van Holland 

Berencamperweg 12 

3861 MC Nijkerk 

Voor meer informatie: 

www.seniorenbeurs-nijkerk.nl 

of Hermien Stouwdam: 

seniorenbeurs@sigma-nijkerk.nl 
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De nieuwsbrief van Steunpunt Mantelzorg is een uitgave van Sigma Nijkerk. 

 

Bezoekadres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK, Nijkerk &/entree 

Tel. 033-2474830         

Email consulent mantelzorg: edefrel@sigma-nijkerk.nl 

 

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief: info@sigma-nijkerk.nl 

De volgende nieuwsbrief zal medio mei/juni 2016 verschijnen     

           
 

 

Zorgvakantie tips 
Wilt u graag op vakantie? Een vakantie met daarbij 

de nodige zorg? Hieronder vindt u diverse tips voor 

zorgvakanties met daarin de bijbehorende website. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het steunpunt! 

 

Zorgvakanties 

Zorgvakanties biedt een brede variatie 

aan vakantiemogelijkheden aan voor 

mindervaliden, zorgbehoevenden en 

rolstoelgebruikers. Vakantiegangers 

met een beperking kunnen via 

Zorgvakanties een vakantie met de 

nodige zorg boeken. 

www.zorgvakanties.com 

 

Het Vakantie Bureau 

Dit bureau verzorgt reizen voor 

ouderen alsmede voor mensen die 

extra zorg nodig hebben, en die 

uitkijken naar een vakantie met zorg in 

Nederland.  

www.hetvakantiebureau.nl 

 

Zonnebloem 

U kunt bij de Zonnebloem een 

aangepaste zorgvakantie boeken, 

met intensieve begeleiding en 

verzorging door enthousiaste 

vrijwilligers. U kunt met of zonder 

reisgenoot mee, van een paar dagen 

weg in eigen land tot een stedentrip of 

een weekje naar de zon.  

www.zonnebloem.nl 

 

Het Buitenhof 

Begeleide groepsreizen voor uw kind 

met lichte verstandelijke beperking of 

zelfs voor het hele gezin met zorg voor 

uw kind op afroep. 

www.buitenhof.nl 

 

 

 

 

Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor:  
 Informatie, advies en 

bemiddeling; 

 Wegwijzer – dementiewijzer; 

 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; 

 

 

 

 Dag van de Mantelzorg; 

 Regelen van respijtzorg: 

Inschakelen van vrijwillige of 

professionele hulp om de 

mantelzorger te ontlasten en/of 

(tijdelijk) te vervangen; 

 Algemene vragen over wonen, 

zorg en welzijn (met betrekking 

tot andere diensten van Sigma). 

 Consultatie voor professionals 

en/of vrijwilligers en collega-

organisaties. 
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