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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 

Hierbij presenteren wij u onze nieuwe en vernieuwde mantel-
zorgkalender! Het is een 2-in-1-product geworden, namelijk het 
jaarverslag van 2013 en de mantelzorgkalender van 2014 in 
één omslag! We zijn er trots op dit u te mogen presenteren!

In het jaarverslag doet Steunpunt Mantelzorg verslag van wat zij in 2013 heeft gedaan 

en waar ze zich op gericht heeft. Hiermee wil ze zich verantwoorden tegenover finan-

ciers en (vertegenwoordigers binnen) de lokale samenleving. 

We hopen dat het jaarverslag u voldoende een beeld geeft van wat in 2013 mocht 

worden gedaan voor mantelzorgers in Nunspeet in de volle breedte; van jong tot oud. 

Daarnaast presenteert Steunpunt Mantelzorg haar kalender met bijeenkomsten die 

gepland staan voor de komende tijd. Daarbij heeft ze een indeling in de kalender 

gemaakt met verschillende kopjes: algemene informatie, jonge mantelzorgers en de 

informatie met betrekking tot autisme en alzheimer. 

De kalender is als volgt ingedeeld:
• Jaarverslag

• Inleiding en nieuws

• Agenda-overzicht

• Algemene bijeenkomsten

Nieuw is ook de periode waarin de mantelzorgkalender wordt uitgegeven. Nu niet 

meer begin januari en begin september, zoals de afgelopen jaren. Vanaf heden zal 

de mantelzorgkalender worden uitgegeven eind februari (met de jaarcijfers van 

het voorafgaande jaar) en eind oktober (met het programma van de Dag van de 

Mantelzorg van november). 

Wij hopen u hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn! 

Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom! 

Met vriendelijke groeten, 

Harmke Drost en Lenie Draaijer 

februari 2014

• Autisme

• Jonge mantelzorgers

• Alzheimer Trefpunt 
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In 2013 werden 328 hulpvra-

gen geregistreerd. Veel bege-

leiding was intensief, o.a. door 

een groot aantal onderschei-

den ziektebeelden op soma-

tisch, geriatrisch en psychia-

trisch gebied, door verslaving 

en door specifieke gezinssitu-

aties. 290 hulpvragen konden 

in 2013 worden afgerond. In 

totaal waren er 903 contact-

momenten.

In 2013: 

•  is er gekozen voor verdieping in plaats 

van verbreding. Het Steunpunt is altijd 

op zoek naar nieuwe mantelzorgers. 

Tegelijkertijd heeft in 2013 de focus 

meer gelegen bij de ondersteuning van 

overbelaste mantelzorgers. 

•  werden door de consulenten enkele 

cursussen gevolgd. Met andere loka-

le welzijnswerkers werd een training 

gevolgd over de Kanteling en Welzijn 

Nieuwe Stijl. 

•  vond de 1e Brussenmiddag plaats. Op 

verzoek van een ouder is deze middag 

tot stand gekomen. In samenwerking 

met MD-Veluwe en MEE is er een mid-

dag georganiseerd voor kinderen van 

7-11 jaar die opgroeien met een zieke 

Jaarverslag 2013 
Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
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broer of zus. De middag werd enthousiast ontvangen door de kinderen en 

hun ouders. Het Steunpunt heeft zich voorgenomen in 2014 opnieuw een 

Brussenmiddag te organiseren. 

•  is er overleg gestart met zorginstellingen over de inzet van mantelzorg en de 

samenwerking tussen formele en informele zorg. 

•  zijn – door de doelgroepverbreding van Het Venster – de activiteiten 

in het dienstencentrum nadrukkelijk open gesteld voor mantelzorgers. 

Er is veel informatie verstrekt over mantelzorg, door artikelen, folders en 

website(s), maar ook door collectieve bijeenkomsten, waarbij bezoekers niet indi-

vidueel werden geregistreerd. Hierbij enkele cijfers:

Aantal mantelzorgers met een hulpvraag:

In genoemde aantallen zijn niet meegenomen de mensen die eenmalige bijeen-

komsten hebben bezocht, zoals kinderen bij de Brussenmiddag, mantelzorgers bij 

de kringavonden van de Auti-meetings en de mantelzorgers die hebben deelgeno-

men aan de Dag van de Mantelzorg. 

Op 31 december 2013 

stonden bij het 

Steunpunt Mantelzorg 

989 mantelzorgers 

geregistreerd. 

Leeftijd cliënten 2013 2012 2011 Woonplaats cliënten

Jonger dan 18 jaar 3 5 8 Elspeet 49
18-39 jaar 23 31 32 Hulshorst 19
40-59 jaar 150 128 147 Nunspeet 240
60 – 74 jaar 99 106 116 Vierhouten 7
75 jaar en ouder 53 40 66 Overig 13
Totaal 328 310 369 Totaal 328

Leeftijd cliënten 2013 2012 2011

Jonger dan 18 jaar 23 14 10
18-39 jaar 63 69 55
40-59 jaar 370 353 292
60 – 74 jaar 334 311 255
75 jaar en ouder 199 183 158
Totaal 989 930 770
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Dag van de mantelzorg

In november 2013 is er vanuit het Steunpunt weer aandacht 

besteed aan de Dag van de Mantelzorg. Hoewel het pro-

gramma veel leek op het programma van de dag in 2012 is de 

invulling van de Dag door mantelzorgers met veel enthousi-

asme ontvangen. Naast ontmoeting rond een goed verzorgde 

High Tea zijn mantelzorgers via een voorlichting geattendeerd 

op het belang van goede zelfzorg. Mindfit heeft daarbij een 

lezing gehouden over het thema “spons & spiegel”. 

Na de lezing waren er workshops waar mantelzorgers aan 

konden deelnemen. Ook deze workshops hadden betrekking 

op het thema zelfzorg. In 2013 hebben een record aantal 

mantelzorgers deelgenomen aan de Dag van de mantelzorg, 

nl. ruim 90 bezoekers. Een aantal mantelzorgers moest helaas 

afzeggen, omdat de thuissituatie daar aanleiding voor gaf. 

Mantelzorgkamer

De Mantelzorgkamer is in 2013 een aantal keren bij elkaar geweest. Thema’s die 

aan bod kwamen, waren o.a. de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied 

van mantelzorg, de uitwerking van de Wmo in Nunspeet, regionale aandachtspun-

ten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. 

De Mantelzorgkamer bestaat uit: de heren A.J.Th. Smulders (voorzitter), P.Bootsma 

(Wmo-adviesraad), C. Bakkenes, F. Dijkgraaf (Straathoekwerk), P. de Boer en de 

dames T. ten Have, K. van de Brink-van de Waerdt (Hulpdienst), N. Roemers en H. 

Drost (Steunpunt Mantelzorg). 

In 2013 heeft mevrouw T. ten Have aangegeven te willen stoppen met deelname 

aan de mantelzorgkamer. Mevrouw I. Jongerius heeft haar plaats ingenomen. 

High Tea bij 
dag van de 
mantelzorg
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Lokale en regionale samenwerking

Lokaal
Elke mantelzorger heeft zijn eigen verhaal, omstandigheden, mogelijkheden en 

specifieke situatie. Dat vraagt maatwerk. Logisch dat het Steunpunt samen werkt 

met veel verschillende organisaties. Het Steunpunt heeft regelmatig overleg met 

het Centrum voor Jeugd & Gezin, het Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg 

Icare, Straathoekwerk, MEE-Veluwe en de gemeente Nunspeet. 

In de plaatselijke werkgroep van het Trefpunt Alzheimer wordt samengewerkt 

tussen Alzheimer Nederland, Indigo, GGZ-Centraal, De Bunterhoek, Ittmannshof, 

SWON, Hulpdienst, Het Venster en het Steunpunt Mantelzorg. Voor de laatste twee 

heeft Harmke Drost zitting in de werkgroep.

Op de agenda van het Lokaal Platform Informele Zorg heeft de mantelzorg een 

apart agendapunt. In dit platform ontmoeten de volgende organisaties elkaar: 

SWON, Hulpdienst, Rode Kruis, Zonnebloem, De Metgezel, Servicepunt Vrijwilligers 

en Het Venster. 

In het kader van individuele hulpvragen van cliënten heeft het Steunpunt veel con-

tacten met regionale en lokale partijen en zorgaanbieders. Te denken valt aan CIZ, 

Zorgkantoor, Zorgverzekeraars, Bureau Jeugdzorg, MEE-Veluwe, regionaal werken-

de zorginstellingen, revalidatiecentra, herstellingsoorden, etc. Bij lokale partijen 

valt te denken aan huisartsen en praktijkondersteuners, 

zorginstellingen, zorg- en logeerboerderijen, regu-

lier en speciaal onderwijs, leerplichtambtenaar, 

(kinder)therapeuten, etc. 

Samen zorgen 
De zorg verandert en kantelt. Ook voor 

zorgprofessionals gaat er met de hui-

dige ontwikkelingen veel veranderen. 

Daarom is er in 2013 in regioverband 

een theateravond georganiseerd. 

Tijdens deze avond in november was 

het thema “Yes, we care” aan de orde 
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gekomen op een avond voor zorgprofessionals uit de gemeenten Nunspeet, Elburg 

en Oldebroek. Het zgn. naspeel-theater heeft praktijksituaties van mantelzorgers 

in scene gezet en nagespeeld. Zorgprofessionals werden op deze manier aangezet 

na te denken over de impact van de zorg op zowel de zorgontvanger als de daarbij 

behorende naasten. 

Het Steunpunt is voornemens om naar aanleiding van deze theateravond het 

thema “samenwerking formele en informele zorg” in 2014 nog meer onder de 

aandacht te brengen van zorgprofessionals in de diverse instellingen in Nunspeet. 

Autisme
Nunspeet heeft zich - vanuit het samenwerkingsverband van 

de RNV - sinds 2010 bezig gehouden met het thema mantel-

zorg & autisme. In 2013 kregen de in 2012 gestarte ontmoe-

tingsavonden een vervolg. Het gaat hierbij om zgn. Auti-

Meetings (lotgenotencontact) voor en door mantelzorgers 

die in familieverband te maken hebben met autisme (bij 

een kind of partner). Er is een werkgroep van vrijwil-

ligers gevormd die deze ontmoetingen vorm geeft. 

In het kader van deze gesprekskringen zijn er twee 

algemene avonden georganiseerd voor belangstel-

lenden m.b.t. autisme. Eén van deze avonden betrof 

een lezing door een ervaringsdeskundige (Sigrid 

Landman). Hier waren 73 bezoekers. Tijdens de 

andere avond stond het thema ’autisme en seksua-

liteit’ op het programma. Op deze avond werden 55 

bezoekers verwelkomd. Aan de ontmoetingsavonden 

in klein verband hebben 91 mantelzorgers deelgeno-

men. 

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet participeert in het 

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) namens 

alle mantelzorgconsulenten in RNV-verband. 
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Regionaal
In 2013 hebben de mantelzorgconsulenten binnen de Regio Noordwest Veluwe 

(RNV) viermaal met elkaar vergaderd. Hierbij stond steeds weer de vraag cen-

traal hoe mantelzorgondersteuning in de regio versterkt kan worden. Thema’s 

die in 2013 o.a. op de agenda stonden, waren: een evaluatie- en verantwoor-

dingsrapport rond respijtzorg (uitgevoerd door de RNV), projectbespreking 

vanuit het sociaal programma en de ontwikkeling van bijeenkomsten 

voor mantelzorgers. 

Jonge mantelzorgers

Fotoshoot
Niet alleen volwassenen hebben te maken met 

(mantel)zorg, ook kinderen en jongeren! In 

Nederland groeit 1 op de 4 jongeren op met zorg. 

Jonge mantelzorgers staan op de kaart in het Sociaal 

Programma door het project ’Ruim baan voor jonge 

mantelzorgers!’ Vanuit dit programma worden regionaal 

activiteiten ontwikkeld waar jonge mantelzorgers aan kun-

nen deelnemen. Vanuit deze gelden is in het najaar van 2013 in 

regionaal verband een fotoshoot voor jonge mantelzorgers georganiseerd met 

als thema “trots op mijzelf!” Vanuit Nunspeet hebben 4 jongeren deelgenomen 

aan de fotoshoot. Medewerkers van het Steunpunt hoorden van ouders terug 

dat zij als ouders zich n.a.v. deze activiteit meer bewust waren geworden van 

de rol die hun kind (onbewust) heeft als jonge mantelzorger. 

Brussenmiddag
Begin oktober is er een eerste Brussenmiddag georganiseerd. In samenwerking 

met MD-Veluwe en MEE is er een gezellige middag aangeboden aan kinderen 

van 7-11 jaar die in hun gezin opgroeien met een zieke broer of zus. Aan deze 

middag hebben 14 kinderen deelgenomen. In 2014 zal dit initiatief voor brus-

sen een vervolg krijgen. 
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KVO-/KOPP-groep
Er is op regionaal niveau sprake geweest 

van het ontwikkelen van een zogenaamde 

KVO-/KOPP-groep1. Steunpunt Mantelzorg 

zou betrokken worden bij de uitvoering 

hiervan, omdat het bij deze groep gaat 

om kinderen die opgroeien met zorg (doel-

groep jonge mantelzorgers). Helaas heeft 

het plan geen doorgang kunnen vinden in 

verband met onvoldoende mogelijkheden 

vanuit andere disciplines (2e-lijnszorg). 

Activiteiten
In 2013 heeft het Steunpunt meer ingezet op 

informerende bijeenkomsten. De recreatieve bijeen-

komsten heeft ze daarmee wat meer laten schieten, 

omdat voor laatstgenoemde activiteiten de laatste jaren 

weinig animo bleek onder mantelzorgers. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 2013 zijn diverse onder-

werpen aan bod gekomen: informatie over financiële zaken, notariële zaken, 

het Persoonsgebonden Budget, depressiviteit, zelfzorg en zelfafbakening en het 

thema autisme en seksualiteit. 

Steunpunt Mantelzorg publiceert haar bijeenkomsten in een mantelzorgkalender. 

Deze kalender wordt twee keer per jaar uitgebracht. Vanaf 2014 zal de mantel-

zorgkalender breder worden verspreid (ook onder politici, organisaties waarmee 

wordt samengewerkt, etc.). In de mantelzorgkalender van het voorjaar zullen de 

jaarcijfers van het voorgaande jaar worden gepresenteerd. 

Verdere ontwikkelingen
Het Steunpunt heeft in 2013 nagedacht over haar taakstelling. De vraag deed zich 

voor in hoeverre het Steunpunt individuele begeleiding dient te bieden aan mantel-

zorgers of dat het de taak van het Steunpunt wordt om collectief de samenleving 

te beïnvloeden om mantelzorgers op een goede manier te ondersteunen. Denk 

aan onderwijs, werkgevers, sport en cultuur, verenigingsleven, etc. Steunpunt 

Mantelzorg Nunspeet kiest ervoor om op beide zaken in te zetten, omdat zij vindt dat 

1  KVO staat voor Kinderen van Verslaafde Ouder(s), KOPP staat voor 
Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek 
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het één niet zonder het ander kan. Daarbij ziet zij voor zichzelf een 3-luik aan inzet: 

•  individuele begeleiding (ondersteuning overbelaste mantelzorgers)

•  samenwerking bevorderen tussen formele en informele zorg, mogelijk meer 

inzet van vrijwilligers (i.p.v. professionals)

•   samenleving beïnvloeden en bereidt maken voor de omslag naar Eigen Kracht 

van burgers

Door de veranderende samenleving hebben de medewerkers van Steunpunt 

Mantelzorg in 2013 een toename van de werkdruk ervaren. De toegenomen 

werkdruk ontstaat, doordat er een toename is van het aantal intensieve en com-

plexe hulpvragen. De tijdsinvestering per hulpvraag is meer dan bij enkelvoudige 

hulpvragen. Ook zijn er vaak meerdere contactmomenten per hulpvraag nodig. 

Daarnaast wordt van het Steunpunt een nieuwe manier van werken gevraagd in 

het kader van Welzijn Nieuwe Stijl en het inzetten van Burgerkracht. Het inzetten 

van netwerkgericht werken blijkt echter arbeidsintensiever dan het inzetten van 

bestaande vormen van beschikbare hulp, zoals de inzet van vrijwilligers. In 2013 

resulteerde deze manier van werken tot het moeten opstellen van wachtlijsten. 

Gelukkig was de wachttijd nooit langer dan drie weken. 

Spreekuur de Enk
Steunpunt Mantelzorg is bereikbaar op twee locaties in Nunspeet. 

Steunpunt Mantelzorg heeft als hoofdlocatie Elburgerweg 15 (diensten-

centrum Het Venster). Tevens is er tweemaal per week een mantelzorg-

consulent in de Enk aanwezig. De Enk is het Eerstelijnscentrum aan het 

Stationsplein in Nunspeet. Op maandag en donderdag van 9.00-10.30 

uur hebben mantelzorgers en anderen gelegenheid om geheel vrijblijvend 

gebruik te maken van het inloopspreekuur. Locatie in de Enk: kantoor op 

de begane grond, rechts naast de apotheek. 

In 2014 wil het Steunpunt bij wijze van proef aan de Elburgerweg drie 

keer een zgn. avondspreekuur houden. Dit om werkende mantelzorgers 

de gelegenheid te geven om laagdrempelig tijdens het inloopspreekuur 

binnen te lopen en contact te leggen met een mantelzorgconsulent.
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Inleiding en nieuws

Als intro op de kalender nog wat aandachtspunten: 

•·  De mantelzorgkalender wordt vanaf heden alleen per post ver-
spreid binnen de gemeentegrens van Nunspeet. Mantelzorgers 
die buiten Nunspeet wonen en toch bij het Steunpunt in Nunspeet 
ingeschreven staan (bv. mensen uit Doornspijk of Hierden) wor-
den via een e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe uitgave 
van de mantelzorgkalender. 

•  Omdat het Steunpunt steeds vaker gebruikt maakt van het door-
geven van informatie via email ontvangt het Steunpunt graag het 
maildres van mantelzorgers. Actuele informatie, reminders met 
betrekking tot bijeenkomsten en bevestigingen van aanmelding 
worden zo veel mogelijk via emails verzonden. Dit scheelt het 
Steunpunt verzendkosten.

•  Het Steunpunt krijgt nog steeds vragen van mantelzorgers betref-
fende opname van hun zorgbehoevend familielid in een (te)huis 
of instelling. De vraag die gehoord wordt, is: “Ben ik na opname 
van mijn zorgbehoevende naaste nog wel mantelzorger?” Het 
antwoord is: “Ja! U bent en blijft mantelzorger! Ook al verandert 
uw taakstelling in de zorg, u blijft mantelzorger.” 

NB: Met de veranderingen in de zorg zal uw taak als mantelzorger 
steeds belangrijker worden. Dit geldt niet alleen in de thuissituatie, 
maar ook wanneer uw zorgbehoevende naaste wordt opgenomen 
in een tehuis of zorginstelling. Er wordt vanuit de zorg steeds meer 
toegewerkt naar een aansluitende samenwerking tussen de for-
mele zorg en de informele zorg (= mantelzorgers en vrijwilligers). 

12

Mantelzorgkalender
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•  Het Steunpunt denkt na over een zgn. 
’prikbord-functie’ op haar website. Op 
dit prikbord zou zij actuele informa-
tie kunnen lanceren met betrekking 
tot nieuws over mantelzorg en aan-
gaande lokale en regionale bijeen-
komsten voor mantelzorgers.

•  Bij het uitgeven van deze man-
telzorgkalender heeft de eerste 
Workshopavond “Ontspannen en 
Bewegen voor mantelzorgers” reeds 
plaatsgevonden. Deze eerste avond is een 
succes gebleken! Het Steunpunt hoorde positie-
ve en waarderende reacties: “Héérlijk! Ik viel bij die ontspannings-
oefening bijna in slaap! En ik heb ontspanningstips voor thuis 
meegekregen! Heel prettig!” Het Steunpunt ziet er naar uit meer 
mantelzorgers te bedienen met dit aanbod! Voor mantelzorgers 
nogmaals een hartelijk welkom! Voor meer informatie over deze 
avonden zie elders in deze kalender. 

Agenda 

•  vrijdag  28 februari: Koffie-inloop (14.00)
•  maandag  3 maart: · •  Auti-Meeting Oudergroep (jong)vol-

wassen kinderen met ASS (20.00 
uur)

   •  Auti-Meeting Partnergroep (20.00 
uur)

•  dinsdag  4 maart:  Informatieavond PGB (19.45 uur)
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•  donderdag 13 maart:   Informatie-avond financiële zaken 
(19.45 uur)

•  dinsdag  18 maart:  •  Workshops Ontspanning en Beweging 
(19.30-20.15 uur)

   •  Inloopspreekuur (19.15-20.30 uur)
   •  Auti-Meeting voor ouders van jonge 

kinderen met ASS (20.00 uur)
•  vrijdag  28 maart: Koffie-inloop (14.00)
•  woensdag  2 april:   Brussenmiddag voor kinderen van 7-11 

jaar (14.00 uur)
•  donderdag  3 april:   Open Avond Auti-meetings “executieve 

functies en autisme” (19.45 uur)
•  dinsdag  8 april:  •  Workshops Ontspanning en Beweging 

(19.30-20.15 uur) 
   •  Inloopspreekuur (19.15-20.30 uur) 
   •  Auti-Meeting Oudergroep (jong)vol-

wassen kinderen (20.00 uur)
•  woensdag  9 april:   Kookavond voor jonge mantelzorgers 

van 13-25 jaar (17.15 uur)
•  vrijdag  25 april: Koffie-inloop (14.00)
•  maandag  28 april:  Auti-Meeting Partnergroep (20.00 uur)
•  maandag  12 mei:   Auti-Meeting Oudergroep (jong)vol-

wassen kinderen met ASS (20.00 uur)
•  vrijdag  23 mei: Koffie-inloop (14.00)
•  maandag  2 juni:  Auti-Meeting Partnergroep (20.00 uur)
•  vrijdag  27 juni: Koffie-inloop (14.00)
•  maandag  7 juli:  Auti-Meeting Partnergroep (20.00 uur)
•  vrijdag  25 juli: Koffie-inloop (14.00)
•  vrijdag  22 augustus: Koffie-inloop (14.00)
•  vrijdag  26 september: Koffie-inloop (14.00)
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Algemeen

Koffie-inloop 
Elke 4e vrijdagmiddag van de maand heeft 
het Steunpunt van 14.00-15.30 uur haar 
zgn. “koffie-inloop”. Deze ontmoetingsmid-
dagen zijn voor mantelzorgers, maar ook 
voor ieder die betrokken 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 mantelzor-
gers. Hartelijk welkom! 

De koffie-inloop wordt gehouden van 14.00-15.30 uur (vrije inloop) 
in dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet, zaal 3.

Nieuw! Ontspannen en bewegen  
voor mantelzorgers!

Tijdens de Dag van de Mantelzorg in november jl. waren er twee work-
shops; “Ontspannen” en “Bewegen”. De reacties van mantelzorgers 
waren vol lof! Veel gehoorde kreet: “Dit was echt héérlijk....!” 
Als vervolg op deze workshops willen we in de komende maanden, 
bij wijze van proef, drie avonden organiseren, waarop mantelzorgers 
kunnen deelnemen aan soortgelijke activiteiten tegen betaling van een 
eigen bijdrage van E 3,50 per avond. 
De workshop “Ontspannen” wordt gegeven door Coby Bakker. Zij zal 
tijdens de workshops met de deelnemers een aantal ontspannings- 
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en ademha-
lingstechnieken 
oefenen. Karla 
van Eijnsbergen 
geeft de work- 

shops “Bewe-
gen”. Het gaat 

hierbij om een rus-
tige vorm van fitness, 

waarbij kleine materialen 
worden gebruikt (elastische fitnessband, 

bal, etc.) Voor beide workshops geldt: trek 
gemakkelijk zittende kleding aan. 

•  dinsdag 18 februari
•  dinsdag 18 maart
•  dinsdag 8 april

Beide workshops worden gelijktijdig gehouden in dienstencentrum 
Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet. De workshops duren drie 
kwartier (19.30-20.15 uur). Voor en na de workshops is er – voor wie 
dat wil – gelegenheid voor een koffiekwartiertje en voor ontmoeting 
met elkaar. Om 20.30 uur wordt de avond weer afgerond. 
Mantelzorgers die willen deelnemen aan één of meerdere van deze 
avonden dienen zich aan te melden bij het Steunpunt, (0341) 25 72 42 
of via de mail: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl Geef hierbij s.v.p. 
duidelijk aan met welke workshop u mee wilt doen: met “ontspannen” 
of met “bewegen”. Bij voorbaat dank. 

Avond-spreekuur

Op de drie avonden “ontspannen en bewegen” (18 februari, 
18 maart en 8 april) is ook een mantelzorgconsulent in het 
gebouw aanwezig. 

Zij houdt van 19.15-20.30 uur een inloopspreekuur. Mantelzorgers die 



17

overdag niet in de gelegenheid zijn om een mantelzorgconsulent te 
spreken (door werk of anderszins) kunnen tijdens het avondspreekuur 
direct hun vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Of met haar een 
afspraak maken voor een uitgebreider vervolggesprek. 

Informatie-avond over het 
Persoonsgebonden Budget

Op dinsdag 4 maart a.s. komt Per Saldo weer naar Nunspeet! 
Dhr. Van der Knijff zal op dezelfde manier als vorig jaar een 
presentatie geven over de huidige stand van zaken van het 
Persoonsgebonden Budget. 

Er zijn in per 1 januari 2014 een aantal zaken in de pgb-regeling ver-
anderd. Hier zal de heer Van der Knijff aandacht aan besteden. Hoe 
zit het bijvoorbeeld met de 10-uurs-regeling, budgetgarantie, bevoor-
schotting of trekkingsrecht? Zomaar wat items die aan bod zullen 
komen. Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stel-
len met betrekking tot het PGB. 

Datum en tijd:  dinsdagavond 4 maart om 19.45 uur
Locatie:   dienstencentrum het Venster, Elburgerweg 15 te 

Nunspeet

Informatie-avond Financiële Zaken 

Op donderdag 13 maart a.s. wordt er een avond gehouden over 
financiële zaken. De heer E. Polinder (accountant) zal op deze 
avond een presentatie verzorgen over financiële zaken met 
betrekking tot mantelzorg. 

Zijn er voor u als mantelzorger nog regelingen die u kunt meenemen 
bij het invullen van uw belastingformulier? En welke items kon u vorig 
jaar nog wél opgeven, maar per 2014 niet meer? Waar moet u op 
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letten? Waar kunt u aan denken? Deze en andere vragen komen aan 
bod tijdens deze avond. Ook heeft u gelegenheid om uw vragen met 
betrekking tot financiën te stellen. 

Datum en tijd:  donderdagavond 13 maart om 19.45 uur
Locatie:   dienstencentrum het Venster, Elburgerweg 15 te 

Nunspeet

Autisme

Gesprekskringen rond ASS
Elke ouder heeft op z’n tijd wel eens vragen over opvoeding. Of situ-
aties waarin je denkt: “Hoe pakken andere ouders dit aan?” Op het 
moment dat je kind een vorm van autisme heeft, worden deze vragen 
soms ingewikkelder en complexer. Ouders in soortgelijke gezinssitua-
ties kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. Praktische hulp bij vra-
gen zoals: “Hoe regel ik logeeropvang?”, of: “Waar en wanneer vraag 
je de Wajong aan?” Daarnaast kunnen ouders ook veel erkenning en 
steun bieden aan elkaar: “Ik voel me vaak zo tekort schieten in mijn 
gezin als mijn zorg en aandacht vooral naar dat ene kind uitgaat, ter-
wijl er nog twee andere kinderen rondlopen”, of: “Mijn zus begrijpt niet 
waar ik zo druk mee ben en ik kan het haar niet uitleggen, merk ik.” 
Ook mensen die een partner hebben met een vorm van autisme kun-
nen veel voor elkaar betekenen. “Aan wie vertel ik het wel dat mijn 
partner een ASS-diagnose heeft en aan wie vertel ik het niet?”, of: “Waar 
sta ik zelf als partner in mijn relatie en waar wil ik heen?” 

De data van de Auti-meetings (= gesprekskringen rond ASS) zijn terug 
te vinden in het overzicht van de agenda (elders in deze kalender). 
Alle Auti-meetings worden gehouden in dienstencentrum het Venster, 
Elburgerweg 15 te Nunspeet en duren 1,5 uur per bijeenkomst. 

Dvd over pubers met autisme
NB: op maandagavond 3 maart a.s. zal bij de Auti-Meeting van Ouders 
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van (jong) volwassen kinderen de dvd ’een zinnenprikkelend leven’ 
worden gedraaid. Deze dvd is deel 2 uit de serie “Autisme, een leven 
lang” van de NVA. Dit deel gaat over pubers met autisme. Er komen 
een aantal thema voorbij, zoals uitgaan, vrienden en vriendinnen, ver-
liefdheid en seksualiteit. 

Auti-Meeting: Open Avond! 

http://www.autismeweek.nl/campagnemateriaal/logo-autis-
meweek-2014-en-voorbeeld-persbericht

Tijdens de Autismeweek zal op donderdag 3 april een Open Avond 
worden gehouden. Jacobien Hulshof zal wat vertellen over ’executieve 
functies bij autisme’. Wat zijn executieve functies en hoe werkt dat in 
de praktijk? Jacobien zal haar verhaal illustreren met praktijkvoorbeel-
den. Ook zal ze aandacht hebben voor de link naar de ouders / part-
ners van mensen met ASS. Wat vraagt de evt. beperking van de execu-
tieve functies bij mensen met autisme van omringende familieleden? 
En hoe kunnen zij hier mee omgaan? Er is ook voldoende gelegenheid 
voor het stellen van vragen. 

Datum en tijd:  donderdag 3 april, 19.45 uur
Locatie:  dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 
 

De diagnose autisme heeft een overweldigende 
invloed op het opvoeden van een kind. Autisme 
raakt alle levensgebieden en gaat nooit over. 
Het dagelijks leven kan je dan soms helemaal 
overspoelen. Alsof je probeert een oceaan 
te dirigeren. Tegelijkertijd is het zien van de 
kracht in ieder mens met autisme fascinerend. 
Begrip van de omgeving voor de eigenheid van 
het kind met autisme is voorwaarde voor groei 
en ontwikkeling. Deskundigen zijn het erover 
eens dat mensen met autisme steeds hun best 
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doen om erbij te horen: zij leggen 80% van deze weg af; rest voor 
ons nog maar 20%. Dit boek kan hierbij helpen. Door het duidelijke 
theoretische kader gevolgd door verhelderende ervaringsverhalen, 
wordt op een toegankelijke manier de diepte en reikwijdte van autisme 
geschetst. Doel van het boek is om lezers snel en krachtig de 4 gang-
bare theorieën over autisme te verduidelijken.

•  Zintuiglijke waarneming (ZW) 
•  Centrale Coherentie (CC) 
•  Executieve Functies (EF) 
•  Theory of Mind (TOM) 

Inzicht in theorie vergroot tolerantie en begrip in de praktijk. Het boek 
schetst de ontwikkeling van Gijs vanaf zijn geboorte tot en met de 
basisschooltijd. Gijs heeft de illustraties gemaakt, zijn vader de verhel-
derende picto-schema’s.

Jonge mantelzorgers

Brussenmiddag (7-11 jaar)
Op woensdagmiddag 2 april a.s. zal er weer een Brussenmiddag wor-
den georganiseerd. Deze middag is voor kinderen van 7-11 jaar die 

opgroeien met een zieke broer of zus. 
Als brus maak je deel uit van een gezin waarbij 

het er thuis net even wat anders aan 
toe gaat. Dit kan zijn omdat je 

broer of zus meer aandacht 
en zorg nodig heeft dan jou. 
Omdat je als brus soms 
ook een handje mee moet 
helpen of juist geduldig 
moet zijn, worden brussen 

ook wel ‘jonge mantelzor-
gers’ genoemd. 
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Op de Brussenmiddag sta jij als brus centraal. Met elkaar een spelletje 
doen of iets leuks maken; dát is wat we gaan doen. Ben jij brus? Kom 
ook en meldt je aan! De middag begint om 14.00 uur. De locatie wordt 
later bekend gemaakt. 
Aanmelden voor de Brussenmiddag kan bij Steunpunt Mantelzorg, 
(0341) 25 72 42 of via de mail mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl 
Laat bij de aanmelding per mail even weten dat het gaat om je aanmel-
ding voor de Brussenmiddag op 2 april. 

De Brussenmiddag is een gezamenlijk initiatief van MD-Veluwe, MEE en 
Steunpunt Mantelzorg. 

Kookavond voor jonge mantelzorgers 
(13-25 jaar)

Tim moet op zijn gehandicapte broer van 18 passen als zijn 
ouders een avond weggaan. Yuksel kan niet gaan voetballen, 
omdat hij mee moet naar het ziekenhuis met zijn zieke, Turks 
sprekende vader. Maaike spijbelt regelmatig van school, omdat 
ze haar moeder met niet aangeboren her-
senletsel niet alleen thuis durft te laten. 
Patricia vindt het niet leuk en gezellig 
meer thuis, omdat haar broer en 
haar zus met autisme en ADHD 
alle aandacht opeisen. 

Ben jij tussen de 13-25 jaar en 
zorg jij voor je vader of moe-
der die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Maak jij je zor-
gen om je broer of zus, omdat 
hij of zij ziek is? Zorg jij voor een 
ander familielid, zoals je opa of 
oma? Of ben jij druk met de zorg 
voor iemand anders, zoals je vriend 
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of vriendin? Als de zorg langdurig en soms ook intensief is, heb je vaak 
veel aan je hoofd. 

Steunpunt Mantelzorg en het Straathoekwerk willen je graag een leuke 
activiteit aanbieden in de vorm van een pannenkoekenfestijn. Even 
niet zorgen en gezellig met elkaar pannenkoeken bakken en eten. Ben 
jij jonge mantelzorger? Kom dan op woensdag 9 april 2014 ook naar 
Steunpunt Mantelzorg, Elburgerweg 15 in Nunspeet. We beginnen om 
17.15 uur. Rond 19.30 uur is de activiteit weer afgerond. 

Doe je mee? Geef je dan voor woensdag 2 april a.s. op bij Lambert 
Jongetjes, telefoon 0341-250457 (= Straathoekwerk) of Lenie Draaijer, 
telefoon 0341-257242 (Steunpunt Mantelzorg). Aanmelden per mail 
mag ook: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl Zet er dan even bij dat 
het gaat om je aanmelding voor de ’kookavond jonge mantelzorgers 
op 9 april. 

Alzheimer Trefpunt Nunspeet e.o. 

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 belangstel-
lenden. De bezoekers wisselen ervaringen met elkaar uit en praten 
over dementie en de mogelijkheden voor hulp; dit alles in een gezel-
lige sfeer met medewerking van vrijwilligers.
Dit alles onder het genot van koffie/thee, frisdrank, wijntje; het eerste 
kop koffie 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 en SWON (Stichting Welzijn Ouderen), allen 
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werkzaam in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst en omgeving.

Programma maart t/m mei 2014
• 24 maart :   Hoe gaan kinderen èn kleinkinderen om met 

dementie, wanneer dit ouders/opa en oma 
betreft, mede n.a.v. het boek oma Bellenblaas, 
dat zij heeft geschreven,

  door mw. Margriet Breet, Harderwijk. 
 • 28 april :  Dieet bij dementie ?
  Informatie door plaatselijk werkende diëtist.
 • 26 mei :   Slotavond van het seizoen: nog nader in te 

vullen.
 
Het vraag- en antwoordgesprek op deze info-en uitwisselingsavonden 
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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 koffie/thee
20.00 - 20.30 uur Gesprek met gastspreker
20.30 - 21.00 uur  Pauze met onderlinge gesprekken en voorberei-

den 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 opne-
men 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.

Alzheimer trefpunt:
• Maandagavond 24 maart
• Maandagavond 28 april
• Maandagavond 26 mei
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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.


