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VOORWOORD

Veranderingen alom. De lucht hangt er vol mee. 
De natuur verkleurt; de herfst doet haar intrede. 

Ook in het land van zorg en welzijn komen de veranderingen voelbaar dichtbij. 

1 januari 2015 is een kantelpunt in de tijd; de vernieuwde Wmo doet haar intrede. 

En allerlei nieuwe termen zien we langs komen: burgerkracht, eigen netwerk, 

informele zorg, casemanagers, kanteling, basisteam jeugd, keukentafelgesprek, 

afschaffi ng mantelzorgcompliment, sociaal wijkteam, enz. enz. 

Ook voor u als mantelzorger komen er allerlei veranderingen aan. Begeleiding 

voor uw zorgbehoevende naaste wordt per 2015 niet meer bekostigd vanuit de 

AWBZ, maar door de gemeente. Nieuw is dat u als mantelzorger bij het keukenta-

felgesprek meer ruimte en gelegenheid krijgt om uw bevindingen met betrekking 

tot de zorgverlening te delen. 

Bij het zoeken naar het juiste aanbod van zorg zal er meer dan voorheen gekeken 

worden welke mogelijkheden er ook in uw eigen netwerk beschikbaar zijn. Heeft 

u familie die u kunt vragen om een keer bij te springen? Of zou uw buurvrouw 

een keer de boodschappen willen doen voor u wanneer u dat 

zelf niet kunt? 

Voor u ligt een nieuwe kalender met de bij-

eenkomsten voor de komende periode. 

Enkele weken geleden is er juist een avond 

geweest over alle veranderingen in de 

zorg. Een vervolg hierop wordt door 

Gemeente Nunspeet georganiseerd op 

18 november a.s. Dan is er - nog weer 

meer dan nu - meer duidelijk over de 

concrete invulling van het beleid voor 

de komende jaren met betrekking tot de 

veranderingen in de zorg. Een datum om 

in uw agenda te schrijven! 
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Nieuw in deze kalender is de vermelding van bijeenkomsten bij Steunpunten in 

buurgemeenten, zoals Elburg, Oldebroek en Harderwijk. Door als Steunpunten met 

elkaar samen te werken, kunnen we u met elkaar meer bijeenkomsten aanbieden. 

Belangrijk dus om per bijeenkomst goed naar de locatie te kijken; anders staat u 

misschien voor een verkeerde deur! 

Tot slot:  Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar expositie-materiaal! Schilderijen, 

gedichten, beelden, korte en lange verhalen of wat ook maar. Op de volgende 

pagina leest u hier meer over! Wij hopen dat ook u mee doet! We zijn benieuwd 

naar uw mantelzorgverhaal in woord en beeld....

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten, 

Harmke Drost en Lenie Draaijer

oktober 2014 

Oproep expositie-materiaal!

Steunpunt Mantelzorg organiseert tijdens de Week van de 
Mantelzorg een expositie voor en door mantelzorgers uit 
gemeente Nunspeet. Bent u mantelzorger? Dan heeft u ook uw 
persoonlijke mantelzorg-verhaal! 

Het Steunpunt wil graag werkstukken van mantelzorgers ontvangen die zij zelf 

hebben gemaakt. Te denken valt aan een schilderij, een gedicht, een lied, een 

tekening, een beeld, een verhaal of op welke creatieve manier dan ook, waarin de 

zorg voor de naaste wordt weergegeven. 

Ook jonge mantelzorgers worden nadrukkelijk gevraagd om hun bijdrage te leve-

ren aan de expositie! Vind je het leuk om iets te tekenen of te schilderen? Of om 

bv. een maquette te maken? Of misschien ben je wel creatief met stof of papier? 

We zien uit naar jouw creatieve werkstuk! Doe je mee? 
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Aan het begin van de Week van de Mantelzorg (maandagochtend 10 november) 

kunnen de werkstukken worden ingeleverd. We maken er dan met elkaar een mooie 

expositie van. Deze expositie wordt op dinsdag 11 november feestelijk geopend 

en kan de hele Mantelzorgweek worden bezichtigd in ons dienstencentrum! 

AGENDA

Oktober
• dinsdagavond  14 oktober:  Thema-avond autisme, 

   lezing en dialoog door Kees 

   en Heleen van Dorsten 

   van Bureau AUTentiek. 

• vrijdagmiddag 24 oktober:  koffi e-inloop

• dinsdagavond  28 oktober:  Informatie-avond over borderline 

   (‘t Huiken, Elburg) 

November
• dinsdagochtend  11 november: Opening expositie + bijeenkomst 

   met lezing over mantelzorg 

   & lunch-buffet

• dinsdagmiddag 11 november:  Bijeenkomst voor jonge 

   mantelzorgers 12+ 

• woensdagmiddag  12 november:  Bijeenkomst voor jonge 

   mantelzorgers 12-

• woensdagavond  12 november:  Naspeeltheater (Harderwijk)

• donderdagavond  13 november:  Stamppotten buffet & debatavond

• vrijdag 14 november:  Foto-shoot voor jongeren 

   (Harderwijk)

• dinsdagavond 18 november: Informatie-bijeenkomst 

   veranderingen in de zorg 

   (gemeente Nunspeet)
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• woensdagmiddag 26 november:  Voorlichtingsmiddag over 

   notariële zaken

• woensdagavond 26 november:  ABCircuit voor ouders en partners 

• woensdagavond 26 november: Informatie-avond ‘zorgen voor jezelf’ 

   (Oldebroek)

• vrijdagmiddag 28 november:  Koffi e-inloop

December
• vrijdagmiddag  19 december: Koffi e-inloop (i.p.v. 26 december!)

Januari 2015
• donderdagavond  15 januari: Thema-avond Ouderkring

   Auti-meetings 

• vrijdagmiddag  23 januari:  Koffi e-inloop

• dinsdagavond  27 januari:  Voorlichting over

   ‘kanker in ons gezin’

Februari
• woensdagmiddag  4 februari:  Voorlichting over minimabeleid

• maandagavond  16 februari:  Thema-avond Ouderkring

   Auti-meetings

• vrijdagmiddag  27 februari:  Koffi e-inloop

• vrijdagmiddag  27 februari:  Cursus digitale fotografi e 

   voor jongeren van 8-23 jaar 

   (Straathoekwerk, Nunspeet) 

Maart
• woensdagmiddag  4 maart:  Voorlichting over dementie 

   bij mensen jonger dan 65 jaar

• vrijdagmiddag  27 maart:  koffi e-inloop
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WAT STAAT ER OP DE PLANNING...

Open Avond Auti-meeting
De razendsnelle informatiemaatschappij van vandaag de dag 
legt veel nadruk op communicatie, interactie, eigen initiatief, 
eigen verantwoordelijkheid, meedoen, bijblijven, ontwikkelen, 
plannen, rapporteren en pro-activiteit. Al deze zaken vereisen 
kwaliteiten die in meer of mindere mate problemen opleveren 
voor personen met stoornis in het autisme spectrum (ASS). 
Personen met een ASS zijn personen met een diagnose autisme 
(ook klassiek autisme, kannerautisme of syndroom van Kanner 
genoemd), syndroom van Asperger, PDD-Nos, syndroom van 
Heller en syndroom van Rett. 

Op de Open Avond van de Auti-Meetings zullen Kees en Heleen van Dorsten van 

AUTentiek Zorg een inleiding verzorgen over autisme. Een aantal jaren geleden 

hebben zij Stichting AUTentiek opgericht. Bureau AUTentiek 

biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen 

met autisme (kinderen en volwassenen) vanuit 

levensloopperspectief met behulp van de 

door AUTentiek ontwikkelde bridging-

methode. 

Kees en Heleen zullen tijdens de 

inleiding kort ingaan op wat autis-

me is, ook vanuit neuro-biolo-

gisch perspectief. Hoe werken 

hersenen van mensen met of 

zonder ASS? Op deze avond zal 

er ook veel aandacht zijn voor 

het zgn. ‘waarnemen’ en context-

blindheid: wat is dat en hoe kun 

je daar (met of zonder autisme) 

mee omgaan. 
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Kees en Heleen vinden het belangrijk om tijdens de avond veel ruimte te geven 

aan interactie met het publiek, omdat zij weten dat er vaak veel vragen leven. Ze 

nodigen u van harte uit om uw vragen met betrekking tot autisme mee te nemen. 

Bv. aangaande taalbegrip, abstractie, participatie, seksualiteit, etc. Naast ouders 

en partners worden ook opa’s en oma’s, leerkrachten, ambulant begeleiders, Wmo-

consulenten en andere belangstellenden van harte uitgenodigd voor deze avond. 

Datum:  dinsdagavond 14 oktober, 19.45 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, 

 Elburgerwegweg 15 te Nunspeet

 Aanmelden bij Steunpunt mantelzorg: 

 mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl of (0341) 25 72 42 

Voorlichting over 
Borderline

Tijdens deze avond zal Mindfi t voorlichting geven over 

Borderline. Wat is borderline, wat zijn de kenmerken, 

hoe herken je het? Wat is de oorzaak, is er medicatie 

mogelijk? Hoe ga je om met iemand met borderline? 

Als vrijwilliger, als beroepskracht, als mantelzorger? 

Hoe stel je grenzen? Hoe houd je een gelijkwaardige 

relatie? Wat zijn valkuilen?

De avond is voor het algemene publiek, dus voor 

alle geïnteresseerden, maar ook specifi ek voor man-

telzorgers die een naaste hebben met Borderline, 

vrijwilligers en Wmo-consulenten.

Datum:  dinsdag 28 oktober om 19.30 uur

Locatie:  ’t Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg 

 Aanmelden bij Stichting Wiel: 

 info@wiel.nl of 0525-68 12 12
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ALLEMAAL VERHALEN! 

Elk jaar rond 10 november houdt Nederland de Dag van de mantelzorg. Ook 

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet doet dit jaar weer mee! Niet met één dag, maar 

met een aantal dagen! Dagen, waarin het persoonlijke verhaal van de mantelzorger 

centraal staat. Want juist het persoonlijke verhaal van mantelzorgers geeft beteke-

nis aan het woord ‘mantelzorg’.

Nieuw dit jaar is dat in Nunspeet de Week van de mantelzorg niet meer exclusief 

alleen voor mantelzorgers is bedoeld, maar ook voor allen die met mantelzor-

gers in aanraking komen. Dus ook mensen die beroepsmatig zorg verlenen, 

politici en ambtenaren worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 

de bijeenkomsten op dinsdagochtend (opening expositie) of donderdagavond 

(debatavond). Om mantelzorgers te ontmoeten, verhalen te horen, verhalen te 

delen en te beleven.
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De week is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarbij er telkens een com-

binatie is gemaakt van een maaltijd en een inhoudelijke programma. De maaltijd 

biedt gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, terwijl het inhoudelijke program-

ma ook wat toerusting geeft. Onderstaand vindt u de programma-onderdelen 

toegelicht. 

Programma: 
• Maandagochtend 10 november1: Aanleveren werkstukken en opbouw expositie 

• Dinsdagochtend 11 november:  Opening expositie 

• Dinsdagochtend 11 november:  Bijeenkomst met lezing over mantelzorg 

   & lunch (met aanmelding!) 

• Dinsdagmiddag 11 november:  Bijeenkomst voor jonge mantelzorgers 12+ 

   (met aanmelding!) 

• Woensdagmiddag 12 november: Bijeenkomst voor jonge mantelzorgers 12- 

   (met aanmelding!) 

• Donderdagavond 13 november: Stampottenbuffet & debatavond 

   (met aanmelding!) 

Aanmelden verplicht!
Er geldt een aanmeldingsverplichting voor deelname aan één van de dagprogram-

ma’s van de Mantelzorgweek. Per mantelzorger kan er slechts één programma 

worden gevolgd. Aanmeldingsplicht geldt voor de volgende bijeenkomsten: 

• dinsdagmorgen (lezing & lunch)

• dinsdagavond (gourmetten & fi lm, 12+)

• woensdagmiddag (fi lm & friet, 12-)

• donderdagavond (stampottenbuffet & debat) 

Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan tot en met maandag 1 november 

a.s. Dit kan telefonisch ((0341) 25 72 42 of per mail; mantelzorg@hetvenster-nun-

speet.nl. Geeft u bij uw aanmelding s.v.p. duidelijk aan voor welke bijeenkomst u 

zich opgeeft. Vermeldt ook duidelijk uw adres en telefoonnummer. 

1  Mensen die wel een werkstuk hebben gemaakt, maar niet in de gelegenheid zijn om dit werkstuk op 
maandag 10 november aan te leveren, worden gevraagd contact te leggen met het Steunpunt. Met hen 
wordt een ander inlevermoment afgesproken. 
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Wat gaat er deze week gebeuren?

Maandag 10 november
Tussen 10.00-12.00 uur kunnen mantelzorgers bij het Steunpunt de werkstukken 

komen brengen die zij willen exposeren. In de “3e zaal” in dienstencentrum Het 

Venster zullen de werkstukken worden opgehangen op professionele expositie-

panelen. 

Dinsdag 11 november
Op dinsdagochtend 11 november wordt vanaf 9.30 uur de Mantelzorgweek 

in dienstencentrum Het Venster feestelijk geopend met koffi e en iets lekkers. 

Tijdens de koffi e wordt de expositie geopend. Alle belangstellenden zijn van 

harte welkom. 

Is uw buurvrouw ook mantelzorger, maar is ze nog nooit bij het Steunpunt naar 

binnen geweest? Misschien is dit een mooie gelegenheid om uw buurvrouw eens 

mee te vragen. Bij deze koffi e-ontmoeting zijn niet alleen mantelzorgers hartelijk 

welkom, maar ook thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners van huisartsen, 

ouderenadviseurs, jeugdzorgmedewerkers, beleidsambtenaren en allen die op 

één of andere manier te maken hebben met (mantel)zorg. 

Na de koffi e kunnen bezoekers die zich hebben aangemeld om 10.15 uur naar 

het Rode Kruisgebouw waar de mantelzorglezing wordt gehouden. Er zal ook een 

vertelstoel aanwezig zijn. Een aantal mantelzorgers zijn gevraagd om in het kort 

hun persoonlijke mantelzorgverhaal te delen. 
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Aansluitend aan de lezing vindt er rond 12.30 uur een uitgebreide lunch plaats; 

een moment van ontmoeting en informeel samen zijn. Omstreeks 14.00 uur wordt 

de ontmoeting afgerond. 

Aan het einde van deze dinsdag 11 november zal er een ontmoetingsbijeenkomst 

worden gehouden voor jongeren van het voortgezet onderwijs en ouder (12-23 

jaar). Vanaf 17.00 uur zijn jonge mantelzorgers welkom in dienstencentrum Het 

Venster. We zullen deze keer gaan gourmetten. Na de maaltijd zal er nog een stuk 

fi lm worden bekeken. 

Woensdag 12 november
Jonge mantelzorgers die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom op 

woensdag 12 november. Om 15.00 uur starten we met wat drinken en iets lekkers. 

Daarna wordt er een schilderij gemaakt. Deze middag zullen we ook met elkaar 

een stukje fi lm bekijken die te maken heeft met mantelzorg. Als afsluiting van 

deze middag eten we om 17.30 uur friet met elkaar. 

NB: Uitgebreidere informatie over de activiteiten voor jonge mantelzorgers op 

dinsdag 11 november (12+) en op woensdag 12 november (12-) staan verderop in 

deze kalender vermeld onder het kopje ‘jonge mantelzorgers’.

Donderdag 13 november
Ook voor donderdag 13 november is er een programma samengesteld. Vanaf 

17.30 uur wordt er een inloop gehouden voor mantelzorgers en andere bij man-

telzorg betrokken belangstellenden. Deze avond staat ‘de dialoog’ centraal. Om 

18.00 uur vindt een stampottenbuffet plaats. Tevens zal er een vertelstoel klaar-

staan. Een aantal mantelzorgers zijn gevraagd om op de vertelstoel in het kort 

hun persoonlijke mantelzorgverhaal te delen. Het buffet is een mogelijkheid van 

ontmoeting en uitwisseling. 

Vanaf 20.00 uur zal er een debat en forumdiscussie plaatsvinden. Belangrijkste 

gesprekspunt zal zijn de veranderingen in de zorg, het effect en de impact voor 

mantelzorgers en de uitwerking op lokaal niveau. Er zijn voor deze avond diverse 

afgevaardigden uitgenodigd om deel te nemen aan de forumdiscussie: vanuit het 

maatschappelijke veld, vanuit zorgverlenende partijen en gemeentebestuurders. 

Het debat wordt deze avond rond 21.15 uur afgesloten met een hapje en sapje. 

Daarmee is tevens het programma van de hele week afgerond. 

12
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Voucher

Belangrijk: Mantelzorgers kunnen één dagprogramma van 
de Mantelzorgweek bezoeken. 

Mantelzorgers die bij het Steunpunt staan ingeschreven, ontvangen bij deze 

mantelzorgkalender een persoonlijke voucher. Bij het dagprogramma waaraan 

de mantelzorgers deelnemen, dienen ze deze voucher mee te nemen en in te 

leveren. 

Oproep expositie-materiaal!

Steunpunt Mantelzorg zoekt mantelzorg-expositiestukken voor de Week van de 

Mantelzorg. Bent u mantelzorger? Dan heeft u ook uw persoonlijke mantelzorg-

verhaal! Mee doen met de expositie? Zie voor meer informatie de toelichting aan 

het begin van deze kalender. 
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Terugspeeltheater ‘De zorg gaat door’

Als mantelzorger krijgt u er misschien ook vroeg of laat mee te 
maken: dat u de zorg uit handen moet geven en moet overdra-
gen aan beroepskrachten. Ook wel zorgprofessionals genoemd. 

Waar kunt u aan denken? Enkele voorbeelden: Misschien heeft u uw partner moe-

ten laten opnemen in het verpleeghuis. Of mogelijk dient u binnenkort de zorg 

voor uw kind over te dragen aan een GGZ-instelling, beschermd wonen of een 

gezinsvervangend tehuis. Of mogelijk kan uw moeder niet meer zelfstandig blij-

ven wonen, omdat de zorg van thuiszorg niet meer voldoende toereikend is. 

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen zal er vanuit zorginstellingen een 

steeds groter beroep gedaan worden op de mantelzorgers van bewoners / cli-

enten. Desondanks valt er aan de samenwerking tussen zorgprofessionals en 

mantelzorgers nog veel te verbeteren. Voelt u zich als mantelzorger voldoende 

gehoord en begrepen? En voelt de zorgprofessional nog voldoende ruimte om haar 

zorgtaak uit te voeren binnen de gestelde kaders? 

Soms is het goed om bij elkaar ‘in de keuken te kijken’ om meer begrip te krijgen 

voor elkaar. Om dat mogelijk te maken én om de dialoog tussen mantelzorgers en 

zorgprofessionals te bevorderen wordt er op woensdagavond 12 november a.s. 

in De Dialoog te Ermelo een theateravond gehouden voor mantelzorgers en zorg-

professionals. Theatergroep “Boven Water” speelt theater naar aanleiding van de 

verhalen die tijdens deze avond door u als publiek worden aangedragen.

Datum:  woensdag 12 november, 19.30 uur

Locatie:  Theater De Dialoog, Raadhuisplein 4, Ermelo 

De avond is gratis te bezoeken. Wel graag even vooraf aanmelden bij Hettie 

Schoonhoven (regiocoördinator mantelzorg). Telefonisch 06 - 51 76 13 36 of per 

mail: hschoonhoven@regionoordveluwe.nl
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Voorlichtingsavond door 
Gemeente Nunspeet

Op 18 november 2014 is er een voorlichtingsavond in de Veluvine. Alle verande-

ringen in de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo) worden dan uitgelegd en is er ook gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Gegevens over tijd en locatie zijn op het moment van uitgave van deze 

kalender nog niet bekend. Voor nadere informatie over tijd en evt. aanmelding, 

raden wij u aan de Huis-aan-Huis in de gaten te houden. 

De notaris 

De notaris is een goede luiste-

raar die met u meedenkt en 

u wegwijs maakt in regelge-

ving die op uw situatie van 

toepassing is. Zo kunt u met 

vragen terecht over schenkin-

gen, het kopen van een huis, 

het maken van een testament, 

erfenissen, etc. Zaken waarin 

beslissen wat u wilt vaak al moei-

lijk genoeg is en waarbij de notaris 

u graag helpt. 

Deze middag zal notaris Pieltjes er meer uitleg 

over geven en krijgt u de mogelijkheid om vra-

gen te stellen. 

Wilt u meer weten? Kom dan naar deze middag! 

Datum:  woensdag 26 november, 14.30 – ca. 16.15 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet 

Bijdrage:  € 2,50

Opgave:  niet nodig 
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Autisme BelevingsCircuit (ABC)

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou 

het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mis-

lukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties 

zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen 

overzicht ziet? 

Steunpunt Mantelzorg biedt op 26 november a.s. het Autisme BelevingsCircuit 

aan ouders en partners van mensen met autisme. Het ABCircuit bestaat uit tien 

opdrachten die je de gevoelswereld van autisme laten beleven. Elke opdracht in dit 

parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld 

aan een tip voor autismevriendelijkheid. 

Het ABC-circuit zal worden geleid door Jacobien Hulshof, werkzaam op de 

Verschoorschool Nunspeet. Niet alle tien opdrachten zullen op deze avond worden 

behandeld. Naar aanleiding van een beperkter aantal opdrachten zal er ook met 

elkaar worden doorgesproken over de betekenis van de ontdekkingen voor het 

dagelijks leven van degene met autisme en diens naaste omgeving.

Er kunnen max. 14 deelnemers aan deze avond mee doen. De eigen bijdrage voor 

deelname aan deze avond bedraagt € 7,50 Aanmelding is noodzakelijk.

 

Datum:  woensdagavond 26 november, 19.30-22.00 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerwegweg 15 te Nunspeet

Bijdrage: € 7,50 p.p. 

 Aanmelden bij Steunpunt mantelzorg: 

 mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl of (0341) 25 72 42 

Zorgen voor jezelf

Op woensdagavond 26 november zal er een voorlichting voor mantelzorgers 

worden gehouden van de gemeente Oldebroek, Nunspeet en Elburg. Deze voor-

lichting wordt georganiseerd en u aangeboden vanuit het programma Depressie-
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preventie. Dit programma is een samenwerking tussen Indigo Centraal, Mindfi t, 

Eleos-Dichtbij en GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Mantelzorgers geven vaak aan dat ze het moeilijk vinden om zich te ontspan-

nen. Dat heeft met verschillende aspecten te maken zoals bijvoorbeeld het geen 

tijd kunnen vinden voor uzelf omdat u de ander voor laat of dat u het moeilijk 

vindt om wel eens ‘nee’ te zeggen. Het komt ook voor dat u als mantelzorger op 

bepaalde momenten wel tijd heeft om te ontspannen maar dat u dit dan niet lukt 

omdat uw gedachten op volle toeren draaien. U piekert over uw partner, kind of 

voor wie u ook zorgt. 

In deze avond gaan we onder leiding van Christa Haak, werkzaam bij Mindfi t, met 

elkaar onderzoeken wat het belang is van ontspanning voor u als mantelzorger en 

wat het voor u lastig maakt om deze ontspanning te realiseren. Wat zou u kunnen 

helpen om wel te kunnen ontspannen? Hartelijk welkom! 

Deze voorlichting wordt gehouden in Kulturhus de Talter. Vanaf 19.00 uur staat 

de koffi e klaar. De avond begint om 19.15 uur gezien het volle programma. Voor 

meer informatie, vragen en aanmelding kunt u terecht bij 

Datum:  woensdag 26 november om 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie:  Kulturhus de Talter, Stouwdamsweg 4b te Oldebroek

 Aanmelden bij Bianca Zwolsman, 

 mantelzorgconsulent Oldebroek, 06-464 33 489
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Kanker in ons gezin 

Wat gebeurt er met jezelf en je gezin na de diagnose kanker? Mevrouw K. Sikkema 

zal aan de hand van haar eigen situatie de luisteraar meenemen in de wereld van 

een jonge ouder met kanker. In haar presentatie komen verschillende onderwer-

pen naar voren: Hoe ga ik om met mijn kinderen? Hoe leg ik uit wat kanker, chemo 

en bestraling is? Wat betekent kanker voor de relatie met mijn partner? Hoe ga ik 

om met de mensen om mij heen? 

Ook zal mevrouw K. Sikkema u meer vertellen over stichting Colours die zij samen 

met haar man heeft opgezet. Wat doet stichting Colours? Stichting Colours geven 

verrassingspakketten aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar 

waarbij een ouder levensbedreigend en/of ongeneeslijk ziek is. Ook gezinnen 

waarbij de kinderen een of beide ouders verloren hebben, staan bij Stichting 

Colours centraal. Met speelgoed en verrassingsdagen worden gezinnen gehol-

pen om deze periode samen te verwerken. In de pakketten worden verschillende 

verwerkingsmethoden aangeboden. Ook heeft stichting Colours een eigen spel 

ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingcolours.nl)

Datum:  dinsdag 27 januari 2015, 19.45 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet

 Aanmelden bij Steunpunt mantelzorg: 

 mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl of (0341) 25 72 42 

Minimabeleid

Werken is de oplossing om uit de armoede te ontsnappen. Maar wat als u niet 

meer kunt werken of er geen werk te vinden is? Door de crisis kunnen steeds 

meer huishoudens het hoofd niet meer boven water houden. Hierdoor groeit de 

armoede opnieuw in Nederland. Onder jonge gezinnen maar ook onder ouderen. 

Misschien hebt u ook moeite om rond te komen of kent u mensen in uw omgeving 

die hiermee te maken hebben.

De gemeente heeft via de Participatiewet en het Minimabeleid mogelijkheden 

om de pijn van de armoede wat te verzachten. Per 1 januari 2015 is er veel ver-

anderd in de regels en mogelijkheden. Dhr. R. Sintmaartensdijk van de Afdeling 
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Dienstverlening gemeente Nunspeet wil hier deze middag voorlichting over 

komen geven. 

Zit u met vragen of wilt u hier gewoon meer over weten? Kom dan naar deze mid-

dag; dit is uw kans.

Datum:  woensdag 4 februari 2015, 14.30 – ca. 16.15 uur

Locatie:  dienstencentrum het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet 

Bijdrage:  €2,50

Opgave:  niet nodig 

Dementie – 
onder jongeren 

Naar schatting lijden 10.000 mensen al op 

relatief jonge leeftijd, voor hun 65e levens-

jaar, aan een vorm van dementie. Dit zal 

naar verwachting verder stijgen.

Jonge mensen die gaan dementeren, besef-

fen meestal heel goed dat er iets aan de 

hand is. Ze voelen dat er iets niet klopt, maar 

kunnen er in de beginfase van de ziekte hun 

vinger niet op leggen. Heftige gevoelens van 

machteloosheid en frustratie zijn vaak het gevolg. 

Opvallend is dat het veelal fysiek fi tte mensen zijn, 

mensen die nog actief in het sociale leven staan.

Psychogeriatrisch zorgcentrum Lisidunahof is het expertisecen-

trum op het gebied van jonge mensen met dementie. Deze middag zal mevrouw 

A. van der Vaart, werkzaam bij Lisidunahof, hier meer over komen vertellen.

Datum:  woensdag 4 maart 2015, 14.30 – ca. 16.15 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet

Bijdrage:  € 2,50

Opgave:  niet nodig
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JONGE MANTELZORGERS

Ben jij jonge mantelzorger? Heb 
jij thuis te maken met een zieke 

vader of moeder? Of heb je mis-
schien een broer of zus met 
een beperking? Misschien ben 
jij wel - zonder dat je het weet 
- jonge mantelzorger. 

Wil je ook andere jonge mantelzorgers 

ontmoeten? Dat kan! Er worden diverse bij-

eenkomsten voor jou georganiseerd. 

Jonge mantelzorgers 12+
Tijdens de Week van de Mantelzorg in november wordt weer een ontmoetingsbij-

eenkomst gehouden voor jongeren van 12+. We gaan met elkaar gourmetten en 

daarna nog een stuk fi lm kijken. 

Datum:  dinsdagavond 11 november om 17.00 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet

Doe je mee? Geef je dan op bij Steunpunt Mantelzorg; (0341) 25 72 42 of stuur 

ons een mailtje: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl Vermeld daarbij duidelijk je 

naam, je telefoonnummer en de datum van 11 november! Zet er even bij 12+.

Jonge mantelzorgers 12-
Ook voor jonge mantelzorgers in de basisschoolleeftijd wordt er tijdens de Week 

van de Mantelzorg een middag georganiseerd. Op woensdagmiddag 12 november 

zijn kinderen tot 12 jaar weer hartelijk welkom. We gaan iets leuks maken, een 

stukje fi lm kijken over (jonge) mantelzorg én we gaan met elkaar friet eten! Het 

wordt weer gezellig! Kom ook! 
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Datum:  woensdag 12 november om 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur

Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet

Doe je mee? Geef je dan op bij Steunpunt Mantelzorg; (0341) 25 72 42 of stuur 

ons een mailtje: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl Vermeld daarbij duidelijk je 

naam en telefoonnummer én de datum waar je je voor opgeeft! (bijeenkomst jonge 

mantelzorg november 12-).

Fotoshoot Elburg
Evenals vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een foto-shoot voor jonge mantelzor-

gers gehouden. Op vrijdagmiddag 14 november a.s. staat (dit keer in Harderwijk) 

de fotograaf weer klaar om jou op je best op de foto te zetten. 

Heb je zin om mee te doen? Meer informatie over kosten van deelname, locatie 

en tijd kun je opvragen bij het Steunpunt. Stuur een mailtje naar het Steunpunt: 

mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om de 

fotoshoot in november en vermeldt duidelijk je vraag. Je kunt ook bellen: (0341) 

25 72 42 (contactpersoon: Lenie Draaijer)

Cursus digitale fotografi e 8-23 jr.
Ben jij jonge mantelzorger en lijkt het je leuk om andere jonge mantelzorgers te 

ontmoeten? In de voorjaarsvakantie wordt speciaal voor jonge mantelzorgers aan 

kinderen en jongeren van 8-23 jaar een cursus digitale fotografi e aangeboden. Je 

leert foto’s maken en bewerken. 

De datum staat al wel vast (vrijdag 27 februari), de aanvangstijd nog niet. Deze 

wordt later bekend gemaakt. De aanvangstijd is mede afhankelijk van de tijdsduur 

van de cursusmiddag. 

Datum:  vrijdag 27 februari 2015 

 De tijd is nog onbekend

Locatie:  Straathoekwerk Nunspeet, Jan van Vuurenstraat 13 te Nunspeet

Bijdrage:  Nog onbekend 

 Aanmelden bij Steunpunt mantelzorg: 

 mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl of (0341) 25 72 42 
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Bijeenkomsten MEE-Veluwe
Steunpunt Mantelzorg organiseert bijeenkomsten met vooral 

ontmoeting en ontspanning. MEE-Veluwe zet juist in 

op preventief aanbod. Daarbij kun je denken aan 

bijeenkomsten, waarbij je vooral met elkaar 

doorpraat over hoe het met jou gaat, wat 

je moeilijk vindt in de thuissituatie, etc. 

Dus meer een vorm van gesprek en ont-

moeting. Ook deze bijeenkomsten zijn 

er voor jongeren van 12- en voor 12+.

Heb je belangstelling voor de gespreks-

bijeenkomsten bij MEE? Laat het ons bij 

Steunpunt Mantelzorg gerust weten! Wij 

kunnen je doorverwijzen naar de juiste 

contactpersoon. 

AUTISME

Auti-meetings
Ouders die een of meerdere kinderen met een vorm van ASS hebben, kunnen 

elkaar ontmoeten bij de Auti-meetings. Dit zijn kringavonden “van ouders voor 

ouders”. 

Ouders met een kind met ASS (of ADHD) hebben vaak te maken met één of meer-

dere hulpverleners. Tegelijkertijd blijkt er bij ouders behoefte te zijn aan contact 

met andere ouders in een soortgelijke situatie. De kringavonden bieden ouders 

een plek om over de meest uiteenlopende dagelijkse situaties met elkaar van 

gedachten te wisselen. Het uitwisselen van informatie en ervaringen als ervarings-
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deskundigen is prettig. Herkenning en erkenning werkt stimulerend. 

Daarnaast worden op de kringavonden onderwerpen besproken waar ouders met 

een kind met ASS mee te maken kunnen krijgen. Te denken valt aan onderwerpen, 

zoals huiswerkbegeleiding, logeeropvang, hulpmiddelen en picto’s, het aanvragen 

van de Wajong, de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs, contact 

met vrienden en het onderhouden van relaties, aangepaste rijlessen, pubertijd, 

seksualiteit, huisvesting, dagbesteding en werk, etc. 

Bent u ouder van een kind met ASS? NB: De leeftijd van het kind maakt niet uit; 

te denken valt aan kinderen in de leeftijd van 6-30 jaar. En wilt u ook de kring-

avonden bezoeken? Neem gerust contact op met het Steunpunt en vraag naar de 

data. Telefonisch (0341) 25 72 42 (contactpersoon: Lenie Draaijer) of via de mail: 

mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl. 

Oudergespreksgroep Elburg
Ook in Elburg vinden soortgelijke kringavonden voor en met ouders plaats. 

Informatie over tijd en data kunt u opvragen bij het Steunpunt, (0341) 25 72 42 of 

via de mail; mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

Aankondiging NVA Autismecongres 

Vrijdag 31 oktober 2014, van 9.15 tot 16.30 uur
Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht

Voor de tiende maal organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme het lan-

delijk AutismeCongres voor haar leden en iedereen die zich bij autisme betrokken 

voelt.

Programma:
Het congres wordt gehouden in het Beatrixtheater Jaarbeurs te Utrecht. Het 

programma is van 09.15 tot 16.30 uur In dit jubileumjaar is er een gevarieerd 
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programma met gerenommeerde sprekers als Peter Vermeulen, Annelies Spek, Ina 

van BerckelaerOnnes, Monique Post en Aaltje van Zweden.

Er is aandacht voor de diversiteit binnen autisme, levenskwaliteit, het nut van 

vroege diagnostiek, maar ook voor de extra ingewikkelde hulpvraag bij een ver-

standelijke beperking. Heel actueel is de zogenoemde WMO transitie: de overgang 

van de taken voor zorg en begeleiding naar de gemeentes. Wethouder Stephan 

Brandligt, lid van de werkgroep Vanuit autisme bekeken, vertelt over de pilot in 

zijn gemeente Delft over integrale ondersteuning van mensen met autisme. Is het 

maatwerk, waar mensen met autisme zo’n behoefte aan hebben, wel haalbaar voor 

gemeentes?

Informatiemarkt:
Net als in voorgaande jaren organiseren wij in de Expohal naast het Beatrixtheater 

de Autisme-informatiemarkt. 

Deze markt is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van ons congres, waar vele 

bezoekers naar uitkijken en waar diverse bedrijven en instellingen zich presente-

ren. 

Gedurende de twee pauzes en na afl oop van het congres heeft u ruimschoots de 

tijd om de Autisme-informatiemarkt uitgebreid te bezoeken. 

Ook hier zult u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autisme tegenko-

men.

Prijzen:
Voor particulieren die lid zijn van de NVA: € 75,- p.p.

Voor medewerkers van organisaties die lid zijn van de NVA: € 175,- p.p.

Voor niet-leden: € 245,- p.p.

De toegangsprijzen voor het NVA Autismecongres zijn inclusief koffi e/thee, een 

uitgebreide lunch en een drankje na afl oop.

Meer informatie en aanmelden:
Voor meer informatie en aanmelden: zie www.autisme.nl. 

U komt rechtstreeks bij de informatie en aanmelding door te klikken op het logo 

Wij wachten met belangstelling uw aanmelding af en willen u van harte welkom 

heten op vrijdag 31 oktober 2014
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AlZHEIMER TREFPUNT

Elke 4e maandagavond van de maand willen we u weer van 
harte welkom heten in het Alzheimercafé Nunspeet in de 
Veluvine (zaal SWON) F.A.Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners en 

familieleden, vrienden, buren, hulpverleners en belangstellenden. De bezoekers 

wisselen ervaringen met elkaar uit en praten over dementie en de mogelijkheden 

voor hulp; dit alles in een gezellige sfeer met medewerking van vrijwilligers.

Dit alles onder het genot van koffi e/thee, frisdrank, wijntje; het eerste kop koffi e 

of thee is gratis. 

Organisatie
De organisatie is in handen van een werkgroep vanuit de Zorggroep NoordWest 

Veluwe, Woonzorg Unie Veluwe, GGz Centraal, Het Venster, Steunpunt Mantelzorg 
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en SWON (Stichting Welzijn Ouderen), allen werkzaam in Nunspeet, Elspeet, 

Vierhouten en Hulshorst en omgeving.

Programma september t/m december 2014
• 22 september: Samenwerking huisarts en mantelzorg/vrijwilligers rondom per-

soon met dementie met huisarts J.K Scholtens uit Nunspeet

• 27 oktober: Thuis blijven wonen en/of wanneer opname in zicht komt met mw. 

Cocky de Visser, directeur zorgcentrum Oranjehof in Elspeet

• 24 november: Zorg aan huis en op afstand met behulp van domotica/hulpmid-

delen met Tineke van de Berg, Icare

 

Het vraag- en antwoordgesprek op deze info-en uitwisselingsavonden staat onder 

leiding van mevrouw Yvonne Ruigrok, werkzaam bij GGz-Centraal in de regio.

Programma van de avonden:
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 beantwoording

21.30 – 22.00 uur Afronding en napraten

Voor informatie, vragen en vervoer kunt u telefonisch contact opnemen met Klara 

van den Brink: 0341 – 261625 (s.v.p. bij geen gehoor inspreken). U kunt ook 

mailen: klaravandenbrink@planet.nl of bij Harmke Drost: 0341-257242 Steunpunt 

Mantelzorg.
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