
Mantelzorgkalender
Voorjaarsprogramma 2013

Steunpunt mantelzorg is er voor alle
mantelzorgers van alle leeftijden!

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42 

Zorgplein de Enk
Stationsplein 18-B
8071 CH Nunspeet
Inloopspreekuur: 
- maandag 9.00-10.30 uur
- donderdag 9.00-10.30 uur

Contactpersonen: 
Harmke Drost
Lenie Draaijer

Steunpunt Mantelzorg is een werk-

onderdeel van Stichting Het Venster. 

Steunpunt Mantelzorg is aangesloten bij 

Mezzo, de landelijke vereniging voor 

mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
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Voorwoord 

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen alweer achter ons. 
Voor sommigen waren het dagen van gezelligheid en wat ont-
spanning, voor anderen juist dagen van stress en onrust, ter-
wijl de mantelzorg vaak gewoon door gaat. Wat ons betreft 
hopen we dat het voor u een goede tijd is geweest! 

Het jaar 2013 ligt voor ons. Voor u ligt ook de nieu-
we mantelzorgkalender. In deze kalender vindt 

u bijeenkomsten die door het Steunpunt in 
de komende maanden tot en met juni 2013 

worden georganiseerd. 

In aanloop naar deze nieuwe kalender 
hebben we de bijeenkomsten van 2012 
geëvalueerd. Bij deze evaluatie bleek 
dat de deelname van mantelzorgers aan 
recreatieve activiteiten relatief laag was. 

Sommige activiteiten hebben in 2012 
om die reden helaas geen doorgang kun-

nen vinden, bijvoorbeeld het uitje naar de 
Kroonluchterhoeve. Voor 2013 hebben we daar-

om deze vorm van activiteiten verminderd. 

Voor de informerende en ontmoetende bijeenkomsten zien we wel 
veel belangstelling. Daarom hebben we voor de komende tijd meer 
op deze bijeenkomsten ingezet. Zo hebben we een aantal informatie-
bijeenkomsten georganiseerd rondom fi nanciële regelingen, notariële 
zaken en ziektebeelden. Verder vindt u achterin de kalender een over-
zicht met data van de Auti-Meetings en het Alzheimercafé. 

We heten u hartelijk welkom bij het Steunpunt! Graag tot ziens! 

Hartelijke groeten, 
Harmke Drost en Lenie Draaijer
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“Ik ken een echtpaar dat een dochter van twintig heeft met 
borderlinestoornis. Ze heeft regelmatig woede-uitbarstingen, 
ze houdt zich niet aan de afspraken en maakt een potje van 
haar opleiding. De omgeving van het echtpaar weet het wel; 
ze moet gewoon een trap onder haar kont hebben. Vader 
en moeder voelen zich aangevallen en niet begrepen. Met 
sommige vrienden en familieleden hebben ze minder contact 
dan voorheen.” (een mantelzorgconsulent elders in het land)

Steunpunt Mantelzorg: voor een luisterend oor, advies 
en informatie, een helpende hand, praktische hulp, 
meedenken,verwijzen naar de juiste plek, een klankbord, 
belangenbehartiging, analyse van de situatie, delen van 
zorg, overzicht in het gezinssysteem, uitleg van formulieren, 
een steun in de rug..... ”Wat heb JIJ nodig als mantelzorger?”

Koffi e-inloopmiddag

Elke 4e vrijdagmiddag van de maand heeft het 
Steunpunt van 14.00-15.30 uur haar zgn. “koffi e-
inloop”. Deze ontmoetingsmiddagen zijn voor 
mantelzorgers, maar ook voor ieder die betrok-
ken is rondom de mantelzorg(er). Er is veel 
ruimte voor gesprek en gezellig samen zijn. Het 
Steunpunt hoopt dat mantelzorgers even de tijd 

kunnen en willen nemen om elkaar te ontmoeten. 
Het Steunpunt wil op deze manier ook een rustpunt 

zijn voor mantelzorgers. 
Hartelijk welkom! 

Wanneer: vrijdagmiddag 25 januari, 22 februari, 22 maart, 
 26 april, 24 mei en 28 juni
Tijd: vrije inloop van 14.00-15.30 uur 
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet, zaal 3

4
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Informatie-middag over Migraine

Wordt uw dag regelmatig verstoord door hoofdpijn? 
En werken de pijnstillers van de apotheker of 
drogist niet? Misschien heeft u migraine. Kom 
voor meer informatie naar deze middag. 
Tijdens deze informatie-middag worden de 
opsporing, mogelijke oorzaken, gevolgen 
en behandeling van migraine besproken. 

Wanneer:  woensdagmiddag 6 februari 
Tijd:  14.30-16.15 uur
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet 
Eigen bijdrage: € 2,50

Informatie-avond over fi nanciële 
regelingen

Mantelzorgers maken veel extra kosten. Denk aan reiskosten 
of kosten die u maakt omdat u extra moet wassen of veel moet 
telefoneren. Helaas bestaat er geen aparte regeling, waarbij 
de onkosten die u maakt, vergoed worden. 

Er zijn wel fi nanciële regelingen waar u als mantelzorger mogelijk 
gebruik van zou kunnen maken en die u voordeel op zouden kunnen 
leveren. Heeft u deze voor uzelf wel voldoende in beeld?! Daarom deze 
informatie-avond!
Dick van Heun, vrijwillig medewerker bij Mezzo, zal op deze avond 
een presentatie verzorgen over diverse fi nanciële regelingen specifi ek 
gericht op Mantelzorg. Denk bv. aan de aftrek van eigen bijdrage, 
hulpmiddelen, het ‘gescheiden wonen’ (bv. als uw partner in een 
verpleeghuis verblijft) en hoe daarin het best te handelen op fi nancieel 
gebied, PGB-weetjes, etc. 
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Dick van Heun is zelf mantelzorger geweest 
en weet als geen ander wat het betekent 
om in de wirwar van regelingen de juis-
te keuzes te maken. Dick heeft tevens 
jarenlange ervaring met het invullen van 
belastingformulieren voor en met man-
telzorgers. Zijn kennis en kunde deelt hij 

graag met u! Wees welkom! 

 Wanneer: woensdagavond 27 februari
 Tijd: 19.30 uur inloop, 

  19.45 start van de avond
 Waar:  dienstencentrum Het Venster, 

  Elburgerweg 15 te Nunspeet 

NL-Doet

Jaarlijks wordt in maart de 
NL-doet dag gehouden, de groot-
ste vrijwilligersactie van ons land. 
Deze dag wordt georganiseerd 
door het Oranje Fonds op 15 en 
16 maart 2013. 

Het Venster doet op zaterdag 16 maart ook weer mee. Met diverse 
vrijwilligers wordt het dienstencentrum omgebouwd tot restaurant. 
Iedereen is welkom: jong en oud! Dus bent u mantelzorger en wilt u 
graag met degene voor wie u zorgt ‘s een keer lekker uit eten? Kom 
gerust! Of ontvangt u zelf zorg en wilt u uw mantelzorger misschien 
verrassen? Reserveer dan een tafeltje! 

Wanneer:  zaterdag 16 maart 
Tijd:  tussen 11:30-13:30 uur
Waar:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet 
Let op! Reserveren verplicht! Nadere tijdsaanduiding en de prijs van 
eigen bijdrage volgt nog in Vensterkrant
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Informatie-avond door de Notaris

Mantelzorgers kunnen in de zorg die 
zij bieden te maken krijgen met aller-
lei regelingen op juridisch gebied. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot erf-
recht (ook met de constructie met het mantelzorgcompliment). Of in 
situaties met eventueel een dementerende ouder dan wel volwassen 
kinderen met een beperking. Wat zijn de regels aangaande bewindvoe-
ring, curatele of mentorschap? Tijdens deze informatieve bijeenkomst 
zal de heer P. Pieltjes van Notariaat Pieltjes uit Nunspeet veel van deze 
zaken voor het voetlicht brengen en informatie geven. Tevens heeft u 
voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen aan notaris Pieltjes. 

Wanneer:  maandagavond 18 maart 
Tijd:  19.30 uur inloop, 19.45 start van de avond
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet 

Koffi e-inloopmiddag

Vrijdagmiddag 22 maart, 14.00-15.30 uur
(zie voor meer informatie pagina 4 in deze kalender)

Welkom!

Creatieve ochtend

Met Pasen in aantocht..., is het leuk om in huis iets moois op tafel te 
hebben staan! En thuis lukt het soms niet om hier rustig de tijd voor 
te nemen. Daarom organiseert het Steunpunt in maart een creatieve 
ochtend, waarop een Paasdecoratie-stuk wordt gemaakt. Even tijd voor 
uzelf en tegelijkertijd: even tijd nemen voor het maken van iets moois, 
waar u nog dagen of zelfs weken van genieten kunt! Anja de Boer 
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heeft deze ochtend de leiding en geeft u waar nodig aanwijzingen. 
Gegarandeerd gaat u met een mooi bloemstuk naar huis! 

Wanneer: donderdagmorgen 21 maart 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
 (inloop vanaf 9.45 uur met koffi e/thee)
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet
Eigen bijdrage:  € 14,50 per persoon
 Let op! Opgeven verplicht!!
 Aanmelden kan tot woensdag 13 maart a.s. bij 
 dienstencentrum Het Venster, (0341) 25 72 42

Auti-Meeting: Open Avond!

In de autismeweek komt Sigrid Landman 
naar het Steunpunt in Nunspeet! Sigrid 
is o.a. bekend van haar boeken ‘moe-
deren met autisme’ en ‘onbewoond 
eiland’. Volgens Colette de Bruin is 
Sigrid Landman een schrijfster met 
zeer veel talent. Juist door haar unieke 
zijn is ze heel innemend. Met haar 
gedrevenheid, eerlijkheid en droge humor kan ze de lezer en toehoor-
der in één adem boeien, laten lachen en ontroeren.”

Sigrid zal in haar inleiding op deze avond bij het Steunpunt ingaan op 
zowel de beleving van haar eigen ASS en wat het voor haarzelf bete-
kent om ASS te hebben. Tevens zal Sigrid ingaan op haar gezinssitu-
atie, o.a. op haar moederschap voor dochter Kim die ook ASS heeft. 

Op deze open avond van de Auti-Meetings is iedereen welkom die 
belangstelling heeft voor het onderwerp Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS). In het bijzonder worden ouders uitnodigd die een kind hebben 
met ASS of mensen die een partner hebben met ASS. 
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Wanneer:  dinsdagavond 2 april 
Tijd:  19.30 uur inloop, 20.00 start van de avond
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet 

‘Moederen met autisme’ is mijn levensverhaal. Ik heb dit 
boek geschreven om mensen een kijkje te gunnen in de 
wereld die autisme heet. Natuurlijk zijn er meer boeken 
over dit onderwerp verschenen, maar nog nooit over een 
geheel autistisch gezin. Bovendien vond ik dat mijn ver-
haal verteld moest worden. Veel mensen hebben namelijk 
een vertekend beeld van wat autisme precies is (ze den-
ken aan zwakbegaafde mensen, die in een hoekje zitten 
te schommelen en met wie geen gesprek mogelijk is), en 
realiseren zich niet dat sommige mensen met autisme juist 
heel intelligent zijn en hun sociale onhandigheid zó goed 
kunnen camoufl eren, dat je op het eerste gezicht niets aan 
hen ziet. Hierdoor wordt autisme vaak niet herkend, met 
alle gevolgen van dien. Zelf liep ik volkomen vast nadat ik 
een baby had gekregen. Door mijn autisme kon ik de non-
verbale communicatie van mijn dochter Kim niet ‘lezen’ en 
zo bleef Kim een vreemde voor me. Ik wist totaal niet wat 
ik met haar aan moest en draaide psychisch volkomen 
door. Hulp was er niet voorhanden en ik wilde niet dat een 
ander door onwetendheid hetzelfde zou moeten meemaken 
als ik. Gelukkig heeft dit boek inmiddels al veel mensen 
mogen helpen, ook voor hulpverleners mocht het een eye-
opener zijn. Daarnaast was dit boek bedoeld als eerherstel 
voor mijn ouders, die in de jaren zeventig ten onrechte 
de schuld kregen van mijn ‘rare’ gedrag. Dat moet heel 
moeilijk zijn geweest, zeker omdat toen niemand wist dat 
ik autistisch ben. Ik heb mijn diagnose pas op 36-jarige 
leeftijd gekregen. 
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“Overprikkeling gaat over. Na een nacht goed slapen 
ga ik weer fl uitend door het leven, op naar het volgende 
hooi, waar ik teveel van op mijn vork ga nemen.” 
(Sigrid Landman)

Voor ex-mantelzorgers: 
“Hoe verder na verlies...?”

Veel mantelzorgers zorgen langdurig 
en intensief voor hun partner of 
voor één van de ouders. Wanneer 
deze partner of ouder overlijdt, 
breekt er voor mantelzorgers 
een nieuwe fase aan. Een peri-
ode van rouw. Van onwennig-
heid. De dagen voelen vaak 
leeg zonder de mantelzorg. 
Mantelzorgers zijn nu ex-man-
telzorgers. Dit vraagt om een 
heroriëntatie op het eigen leven 
zonder de (mantel)zorg. 

Steunpunt Mantelzorg houdt een ontmoetingsmorgen voor ex-
mantelzorgers die hun zorgtaak hebben moeten of mogen neer-
leggen. Voor deze ochtend is de heer Van der Zwaan uitgenodigd. 
Hij zal op deze ontmoetingsochtend een korte inleiding verzorgen 
over het thema “Hoe verder na verlies?” Daarna is er gelegenheid 
om hier met elkaar verder over door te praten. De heer Van der 
Zwaan zal dit gesprek leiden. 

Wanneer: donderdagochtend 11 april 
Tijd:  9.30 uur inloop, 9.45 uur start van de bijeenkomst, 
 afronding om 11.15 uur
Waar:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet
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Informatie-avond over
het Persoonsgebonden Budget

Er is veel onduidelijkheid 
over het Persoonsgebonden 
Budget: hoe gaat het verder? 
Wie kan er nog aanspraak op maken en wie niet? Wat zijn de voor- en 
nadelen van een PGB en wat zijn de afwegingen? 

Per Saldo, de vereniging van budgethouders is gevraagd om infor-
matie te geven over het PGB. Op deze informatie-avond zal er inge-
zoomd worden op het persoonsgebonden budget, zowel in AWBZ als 
in de WMO, op de Zorgverzekeringswet en hoe het zit met het zgn. 
Rugzakje. Afhankelijk van de stand van zaken op dat moment (april 
2013) en voor wat er bekend is, zal er ook ingegaan worden op het 
PGB met betrekking tot de functie ‘begeleiding’. Iedereen die meer wil 
weten van het PGB is welkom! 

Wanneer:  dinsdagavond 16 april 
Tijd:  19.30 uur inloop, 19.45 start van de avond
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
 Elburgerweg 15 te Nunspeet 

Koffi e-inloopmiddag

Vrijdagmiddag 26 april, 14.00-15.30 uur

Koffi e-inloopmiddag
Vrijdagmiddag 24 mei, 14.00-15.30 uur

Koffi e-inloopmiddag
Vrijdagmiddag 28 juni, 14.00-15.30 uur

(zie voor meer informatie pagina 4
in deze kalender)



12

Auti-Meetings

Steunpunt Mantelzorg organiseert 
regelmatig ontmoetingsavonden voor 
ouders die een kind hebben met een 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 
Deze avonden worden “Auti-Meetings” 
genoemd. Het zijn avonden van ouders voor ouders. Ook wor-
den er Auti-Meetings gehouden voor mensen die een partner 
hebben met een (vermoede) Autisme Spectrum Stoornis. 

Het doel van de Auti-Meetings is vooral lotgenotencontact: het delen 
van ervaringen als ouders of partners onderling en het uitwisselen van 
tips of adviezen aan elkaar. 

Er zijn drie verschillende groepen Auti-Meetings:
-  Ouders van jonge kinderen met ASS (basisschoolleeftijd)
-  Ouders van (jong) volwassen kinderen met ASS (voorgezet onder-

wijs en ouder)
-  Partners van iemand met ASS

Ouders van jonge kinderen 
maandagavond 21 januari
maandagavond 4 maart
maandagavond 8 april
maandagavond 3 juni

Ouders van (jong) 
volwassen kinderen
maandagavond 14 januari
maandagavond 25 februari
maandagavond 22 april
maandagavond 20 mei

Partnergroep
maandagavond 7 januari
maandagavond 11 februari
maandagavond 25 maart
maandagavond 6 mei
maandagavond 17 juni

Alle Auti-Meetings starten om 20.00 uur en worden gehouden in dien-
stencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet. Bezoekers van 
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de Auti-Meetings zijn vanaf 19.30 uur welkom voor de inloop met kof-
fi e en thee. 

NB: De genoemde Auti-Meetings zijn dus alleen bedoeld voor ouders of 
partners van iemand met ASS. Voor beroepskrachten, zorgverleners, 
leerkrachten of anderen die belangstelling hebben voor ASS wordt door 
het Steunpunt eens per jaar een zgn. “Open Avond” georganiseerd. 
Voor de eerstvolgende Open Avond op dinsdagavond 2 april a.s. is 
Sigrid Landman uitgenodigd. Voor meer informatie zie elders in deze 
mantelzorgkalender. 

Alzheimer Café Nunspeet e.o. 

In het nieuwe jaar 2013 willen we u van harte wel-
kom heten in het Alzheimercafé in Nunspeet op de 
4e maandagavond van de maand van de maanden 
januari t/m mei 2013 in de Veluvine (zaal SWON), 
F.A.Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen 
met dementie, hun partners en familieleden, 
vrienden, hulpverleners en belangstellenden; 
de bezoekers praten met elkaar over de din-
gen, die ze meemaken, over dementie én 
over mogelijkheden voor hulp; alles onder 
het genot van een kop koffi e/thee of fris-
drank; de eerste consumptie is gratis, de ove-
rige tegen betaling.
De organisatie is in handen van een werkgroep 
vanuit ZNWV (verzorgingshuis Ittmannshof), 
Woonzorg Unie Veluwe (verzorging-
huis Bunterhoek), ICARE, Het Venster en 
Stichting Welzijn Ouderen, allen werkzaam 
in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst.
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De indeling is als volgt: 
19.30 – 20.00 uur:  open inloop met koffi e/thee
20.00 – 20.30 uur:  gesprek met gastspreker
20.30 – 21.00 uur:  pauze met onderlinge gesprekken 
  en voorbereiden vragen
21.00 – 21.30 uur:  vragen stellen en deze beantwoorden
21.30 – 22.00 uur:  afronding en napraten

Programma januari t/m mei 2013:
28 januari: Dementie en geloof door ds C.v.d.Boogert, 
 werkzaam als pastor in Seewende en de Voord.
25 februari: Samen de dag door! Informatie en meedoen
 -mede vanuit het boek KIEN- door mevrouw 
 Marianne Gilde van De Vlindertuin. 
25 maart: Informatie over de W.M.O., wet maatschappelijke 
 ontwikkeling, over hulp en voorzieningen, zoals 
 huishoudelijke hulp, regiotaxi, scootmobiel, 
 woonvoorzieningen door de heer Gert van Enk, 
 werkzaam bij de Gemeente Nunspeet.
22 april: Belang van Bewegen (lichaam en geest) door 
 mw. Cobi Bakker, fysiotherapeute en docente 
 Meer Bewegen voor Ouderen
27 mei: Slotavond

Het vraag-en antwoordgesprek op deze avonden staat o.l.v. mevrouw 
Yvonne Ruigrok, werkzaam bij Indigo/GGZ-Centraal.

U bent van harte welkom! 

Voor vragen, informatie en vervoer kunt u telefonisch contact opne-
men met Klara van den Brink 0341- 26 16 25 (b.g.g. graag even inspre-
ken) of per mail klaravandenbrink@planet.nl 
U kunt ook contact opnemen met Harmke Drost, Steunpunt Mantelzorg, 
0341-25 72 42 of per mail mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
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