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Beste lezer, 

Voor iemand anders zorgen kan zomaar in je leven komen. 
Dat je gaat zorgen, vind je waarschijnlijk heel logisch. Daar 
denk je vermoedelijk niet eens over na. In Nederland zorgen 
2,6 miljoen mensen langere tijd intensief voor hun hulpbehoe-
vende familieleden of naastbetrokkenen. Deze informele zorg 
noemen we mantelzorg. 

De zorg van de ene mens voor de ander is heel mooi en tegelijkertijd 
ook nodig in onze samenleving. De meeste mantelzorgers vinden dit 
niet erg bijzonder. Het is gewoon fijn als je er voor de ander kunt zijn. 
We willen de mantelzorger van de gemeente Nunspeet graag laten mer-
ken dat we waarderen wat ze doen. Daarom brengen we deze kalender 
uit, speciaal voor mantelzorgers. Feit is dat mantelzorgers heel divers 
zijn en dus behoefte hebben aan heel uiteenlopende informatie. Met 
deze kalender hebben we geprobeerd aan een ieder te denken. 

Graag horen we ook van je terug waar jouw vragen, ideeën of wensen 
liggen ten aanzien van ondersteuning aan mantelzorgers. Laat het 
weten! Wij proberen daarmee nieuw aanbod te ontwikkelen. Ben je zelf 
geen mantelzorger? Ook dan is de kalender leuk om te lezen. Je komt 
meer te weten wat er te doen is voor mantelzorgers. Maar ook hoe 
belangrijk het is, hoe moeilijk het soms kan zijn, hoe je misschien een 
goede vriend of buur of collega kunt helpen. En nieuw in deze mantel-
zorgkalender is dat we een aantal boekentips geven. 

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de data met activi-
teiten. Verderop in de kalender staat een uitgebreidere beschrijving 
per onderdeel.  Veel leesplezier toegewenst en graag tot ziens in het 
Steunpunt! 

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet, 

Harmke Drost en Lenie Draaijer
mantelzorg@hetvenster-nunspeet
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Mantelzorgen maakt gelukkig

Mensen die mantelzorg geven, zijn gelukkiger dan mensen die dat 
niet doen. Dat schrijven onderzoekers van de Haagse Hogeschool 
op grond van enquêtes onder 336 mantelzorgers en 1765 mensen 
die geen mantelzorg geven. Het moet 
wel binnen de perken blijven. Bij 
meer dan zes uur per week nam 
het geluksgevoel weer af en 
bij meer dan elf uur was het 
gezakt tot onder het niveau 
van de geënquêteerden die 
geen mantelzorg gaven. 

Uit: Plus Magazine, maart 2013

Kalender:

Activiteiten:
• woensdagmiddag 25 september: Infomiddag over Multiple Sclerose
• vrijdagmiddag  27 september: Koffie-inloop 
• maandagavond  7 oktober: Open Avond Auti-Meetings, 
   lezing over seksualiteit en ASS
• maandagavond  14 oktober: lezing over lichte, donkere dagen
• vrijdagmiddag  25 oktober:  Koffie-inloop
• vrijdagmiddag  8 november: Dag van de Mantelzorg: 
   high-tea, lezing over 
   ‘spons & spiegel’ en workshops
• vrijdagmiddag  22 november: Koffie-inloop
• zaterdag  23 november: Concert Luchtmachtkapel
• vrijdagmiddag  27 december: Koffie-inloop

4
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Gesprekskringen rond ASS:
• maandagavond  16 september: Auti-Meeting Partnergroep
• maandagavond  23 september: Auti-Meeting Ouderkring
   (jong-volwassen kinderen)
• dinsdagavond  22 oktober: Auti-Meeting Ouderkring
   (jong-volwassen kinderen)
• maandagavond  4 november: Auti-Meeting Partnergroep
• maandagavond  18 november: Auti-Meeting Ouderkring
   (jong-volwassen kinderen)
• maandagavond  9 december: Auti-Meeting Partnergroep
• maandagavond  16 december: Auti-Meeting Ouderkring
   (jong-volwassen kinderen)

NB: De data van de gesprekskring voor “ouders van jonge kinderen” 
staat hier nog niet benoemd. Deze data zullen worden gepubliceerd in 
de Huis-aan-Huis.

Alzheimer Trefpunt: 
• maandagavond 23 september
• maandagavond 28 oktober
• maandagavond 25 november
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Infomiddag Multiple Sclerose (MS) 

MS is een aandoening van de hersenen en het ruggenmerg en 
kan voor allerlei soorten klachten zorgen. In Nederland krijgt 
ongeveer 1 op de duizend mensen MS. Dat betekent dat er dui-
zenden mensen betrokken zijn bij iemand met MS. 

MS brengt veel onzekerheden met zich mee. Goede voorlichting helpt 
mensen met MS en hun omgeving hoe er mee om te gaan. Daarnaast 
vergroot voorlichting de kennis van zorgverleners, zodat betere zorg 
aan mensen met MS kan worden gegeven. 

Vraag en antwoord

Er komen allerlei vragen binnen bij Steunpunt Mantelzorg. Niet 
dat alle vragen direct kunnen worden beantwoord, maar er 
wordt wel verder gezocht. Hier een voorbeeld van een vraag 
waarmee je terecht kunt bij de mantelzorgconsulent. 

Mijn zoon is verstandelijk beperkt en hij woont sinds kort in 
een zorginstelling. Ben ik dan eigenlijk nog wel mantelzorger? 
Zorgen voor je naaste, geliefde, kind of familielid gaat niet zomaar 
over. Het zit in je hart, in je hoofd, in je lichaam, de zorg gaat door. 
Het voelt als een soort rugzakje dat je niet snel af kunt doen. Ook 
als degene voor wie je zorgt, gaat verhuizen naar een zorginstel-
ling blijft je mantelzorger. 

Er is contact met de mensen die zorgen voor je zoon en je blijft 
verantwoordelijk voor bepaalde taken, zoals administratie, de 
was, kleding kopen, begeleiding naar arts of ziekenhuis. Het is 
niet logisch dat al deze zorgtaken worden overgenomen door de 
zorginstelling. Meer weten kan via www.mezzo.nl uw naaste in 
een zorginstelling. 



7

Deze middag komen ervaringsdeskundigen die zelf MS hebben voor-
lichting geven. Zij weten uit eigen ervaring wat leven met MS betekent 
en zijn getraind in het delen van hun kennis en ervaring met anderen. 
Het belooft een interessante middag te worden. 

Wanneer: woensdagmiddag 25 september
Tijd: 14.30-16.15 uur 
Waar: dienstencentrum Het Venster, 
  Elburgerweg 15 te Nunspeet

Koffie-inloopmiddag

Elke 4e vrijdagmiddag van de maand heeft 
het Steunpunt van 14.00-15.30 uur haar 
zgn. “koffie-inloop”. Deze ontmoetings-
middagen zijn voor mantelzorgers, 
maar ook voor ieder die betrokken 
is rondom de mantelzorg(er). 

Er is veel ruimte voor gesprek en gezel-
lig 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 27 september, 
  25 oktober, 22 november 
  en 27 december 
Tijd: vrije inloop van 14.00-15.30 uur 
Waar: dienstencentrum Het Venster, 
  Elburgerweg 15 te Nunspeet, 
  Zaal 3
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Autisme en seksualiteit

Autisme is een stoornis van het informatiesysteem. De bedra-
ding is als het ware verkeerd aangesloten. Wat heeft dit voor 
gevolgen voor seksualiteit? Daar valt veel over te zeggen! 

Steunpunt Mantelzorg heeft de heer B. Zijl uitgenodigd om hierover te komen 
spreken. In zijn hulpverleningspraktijk in Waddinxveen 

ontvangt hij veel mensen die hulpvragen hebben 
rondom autisme en seksualiteit. In 

zijn lezing wil de heer Zijl bij dit 
thema stil staan. Hij geeft aan: 

“Het proces van seksuele ont-
wikkeling is gelijk. Toch is de 
ontwikkeling bij mensen met 
autisme lastiger. Het is als 
een dubbel gelaagde puzzel.” 

Tijdens de lezing van de heer 
Zijl zullen veel vragen op het 

gebied van seksualiteit en autisme de 
revue passeren, zoals: Hoe werkt autisme door 

in de opvoeding en beleving van seksualiteit? Welke 
vaardigheden zijn er nodig voor het begeleiden van seksualiteit / sek-
sueel gedrag van kinderen? Welke problemen op het gebied van seksu-
aliteit kunnen bestaan voor degene met autisme? Problemen waar ook 
de omgeving tegenaan loopt? En hoe ga je daar als omstander mee om? 
Hoe werkt seksualiteit bij autisme door in de partnerrelatie? De heer Zijl 
zal hierin veel informatie en advies geven en ook tips en handvatten. 

Wanneer: maandagavond 7 oktober
Tijd: 19.45 uur - 21.30 uur
Waar: dienstencentrum het Venster, 
  Elburgerweg 15 te Nunspeet
Aanmelden: Graag vooraf aanmelden: (0341) 25 72 42 of 
  per mail: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl 
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Brussenmiddag kinderen (7-10 jaar)

Bij brussen thuis gaan de dingen soms net een beetje anders 
dan bij een vriendje of vriendinnetje thuis. Soms kan het best 
meevallen, maar soms ook niet! Heb jij een broer of zus met 
een chronische ziekte, beperking, psychische stoornis of versla-
ving? Dan ben jij een “brus”.

Op woensdagmiddag 9 oktober zijn ‘brussen van 7-10 jaar’ hartelijk 
welkom! Wat gaan we doen? Brussen mogen op deze middag cup-cakes 
maken en versieren. Ondertussen kletsen we over van alles en nog 
wat. Natuurlijk ook over hoe het voor je is dat je broer of zus ziek is. 
Ben jij een brus en ben je tussen de 7 en 10 jaar oud? En vind je het 
leuk om deze middag te komen en wil je mee doen? Meld je dan aan 
vóór maandag 30 september a.s.! Welkom! 

Wanneer: woensdagmiddag 9 oktober
Tijd: 14.00-16.00 uur
Waar: Stichting Grip, Eperweg 135 te Nunspeet
  (= locatie Staatsbosbeheer)
Kosten: € 2,50 p.p. 
Aanmelden: Aanmelden is vereist! Dit kan tot maandag 30 

septembera.s. via telefoonnummer (0341) 25 72 42 of 
stuur een mail naar: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl 

  Aanmelden kan ook bij Ilse Hartman (schoolmaat-
schappelijk werk). Telefonisch: 06-41 83 14 63 of per 
mail: i.hartman@mdveluwe.nl

BOEKENTIP:

Er is e
en leuk boek 

geschreven over het 

onderwerp “brus”.

ZIE DE VOLGENDE 

PAGINA!!!
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Altijd weer wat! 
Belevenissen van een brusje

Schrijver: F. Puts 
Geschreven in het Nederlands 
Het boek telt 91 pagina’s 
Uitgegeven door Uitgeverij Pica in maart 2008 

Samenvatting 
Jessica en Julian zijn een tweeling van tien jaar. Ze wonen in 
hetzelfde huis, zitten in dezelfde klas en hebben dezelfde hond. 
Toch zijn ze heel verschillend.

In Altijd weer wat! komt Julian door zijn autisme regelmatig in 
de problemen. Bovendien wordt hij wel eens gepest en doet hij 
soms rare dingen. Jessica vindt het niet altijd even fijn om zo’n 
broer te hebben. Als een ‘grap’ van hun klasgenootjes uit de hand 
loopt, vinden de ouders van Jessica en Julian het tijd worden om 
in te grijpen. 
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Lezing “Lichte donkere dagen”

Op maandagavond 14 oktober, rond de Landelijke dag voor de 
Psychische Gezondheid, organiseert Steunpunt Mantelzorg een 
voorlichtingsavond over somberheid en depressie. 

Leon van der Meer, trainer en coach bij Mindfit 
(onderdeel van de Dimencegroep) zal tijdens 
deze voorlichtingsavond uitleggen hoe gevoe-
lens van somberheid en depressie kunnen 
ontstaan. Ook besteedt hij aandacht aan 
wat je zelf kunt doen om je beter te voe-
len. En hoe je als omgeving iemand kunt 
steunen die psychische klachten heeft. 

De avond is bedoeld voor een breed 
publiek: voor mensen die iets meer wil-
len weten over het onderwerp, die zelf 
klachten hebben of die een naaste heb-
ben met klachten. 

Wanneer:  maandagavond 14 oktober
Tijd:  19.45 - 21.15 uur
Waar:  dienstencentrum Het Venster, 
  Elburgerweg 15 te Nunspeet
Toegang: Toegang is GrATIS!

Aanmelden: Graag vooraf aanmelden: (0341) 25 72 42 of per 
mail: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
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Dag van de Mantelzorg

Op vrijdag 8 november worden mantelzorgers bij het Steunpunt 
weer flink in het zonnetje gezet! Noteer als mantelzorger alvast 
de datum in uw agenda! 

Wat gaan we doen? In ieder geval weer net zo’n succesvolle High-tea 
als vorig jaar! Een lezing over mantelzorgers: bent u een spons of een 
spiegel? Nieuwsgierig geworden...? Zorg dan dat u om 14.15 uur aan-
wezig bent!  Vanaf 15.30 uur kunt u deelnemen aan één van de work-
shops. Er worden diverse workshops georganiseerd om u als mantel-
zorger fit en gezond te houden. Meer de focus op ‘fit in uw geest’? 
Neem dan deel aan de vervolglezing van Mindfit. Voor lichamelijke 
ontspanning en relaxing kunt u terecht bij de workshop met ontspan-
ningsoefeningen. Waar heeft u zin in? Na de workshopronde wordt de 
High Tea vervolgt met een heerlijke hartig afsluiting. 
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Het programma: 
13.45 uur inloop / welkom
 start high tea 
14.15 uur Lezing over “Spons & Spiegel” 
 door Mind-fit
15.00 uur  vervolg high tea
15.30 uur workshops:
 ~ workshop fitness
 ~ workshop vervolglezing Mind-fit
 ~ workshop ontspanningsoefeningen
16.30 uur Vervolg high tea: hartige afsluiting
17.30 uur sluiting

In samenwerking met:

Spons & spiegel

Wat kenmerkt u als mantelzorger? Zuigt u alles in u op wat op 
u afkomt? Heeft u vaak het idee dat alles wat op uw weg komt 
ook uw verantwoordelijkheid is of wordt - ook in de zorg voor 
uw naaste? Mogelijk bent u net als een ‘spons’! 

Misschien is het meer nodig een ‘spiegel’ te worden. Een spiegel 
weerkaatst datgene wat in haar blikveld komt, 
zonder daardoor zelf volledig geabsorbeerd 
te worden. Een spiegelfunctie. Hoe doe 
je dat - ook binnen je taak als mantel-
zorger? Juist als er allerlei appèls op 
je worden gedaan? Hoe hou je jezelf 
in balans met datgene wat er in de 
zorg op je afkomt en datgene wat je 
zelf aankunt? Kijk ook zelf eens wat 
vaker in de spiegel en stel jezelf de 
vraag: “En hoe gaat het nu met míj?”
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Gratis Concert Luchtmachtkapel

Alberta Smit, werkzaam bij de Ittmannshof, heeft het initia-
tief genomen om het orkest van de Koninklijke Luchtmacht te 
vragen om  een gratis optreden te verzorgen voor zorgvrijwil-
ligers en mantelzorgers die zorg verlenen aan ouderen. 

Het orkest heeft bewilligd en hoopt een concert te komen geven op zater-
dagmiddag 23 november 2013 van 14.30 – 16.00 uur in de Veluvine. De 
Vrijwilligerskamer ondersteunt het project en verbindt aan deze happe-
ning de jaarlijkse Vrijwilligersdag. 

Deze staat in het teken van ‘zorgvrijwilligers voor ouderen’. 
Concreet is er op 23 november a.s. ruimte voor 385 

zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Deze plaatsen 
willen de organisatoren graag naar rato 

verdelen over diverse organisaties 
in Nunspeet, zoals Ittmannshof, 

Bunterhoek, Het Baken, Stichting 
Welzijn Oudere, Oranjehof, 
Zonnebloem, Algemene 
Hulpdienst en Hospice de 
regenboog. 

Steunpunt Mantelzorg mag 
75 gratis kaarten weggeven 

aan de doelgroep “mantelzor-
gers die zorgen voor een ouder 

iemand”. Bent u een mantelzorger en 
zorgt voor een oudere? Wees er dan snel bij en haal 

die gratis toegangskaart op bij Steunpunt Mantelzorg 
(dienstencentrum Het Venster), Elburgerweg 15 te Nunspeet.

Wanneer: zaterdagmiddag 23 november 
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Waar:  Veluvine, F.A.Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet
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Gesprekskringen 
rondom Autisme Spectrum Stoornis 

Ouderkring ASS (jong-volwassen en volwassen kinderen)
• maandagavond 23 september
• dinsdagavond 22 oktober (!)
• maandagavond 18 november
• maandagavond 16 december 

De kringavonden starten om 
20.00 uur en zijn rond 21.30 
uur weer afgelopen.  Inloop met 
koffie en thee vanaf 19.45 uur. 

Ouderkring ASS (kinderen 
basisschoolleeftijd)
Deze gesprekskring is ook 
toegankelijk voor ouders met 
kinderen met ADHD. Zo moge-
lijk worden de ontmoetingsbij-
eenkomsten overdag (onder school-
tijd) gehouden.  De data van deze 
Ouderkring zijn op het moment van 
verschijnen van deze mantelzorgkalender nog 
niet bekend. De data zullen t.z.t. worden vermeld in de Huis-aan-Huis. 
Mantelzorgers die zich ingeschreven hebben bij het Steunpunt krijgen 
per mail automatisch bericht. 

Partnergroep ASS 
• maandagavond 16 september
• maandagavond 4 november
• maandagavond 9 december

De kringavonden starten om 20.00 uur en zijn rond 21.30 uur weer 
afgelopen. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. 
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Alzheimer Trefpunt Nunspeet e.o. 

Elke 4e maandagavond van de maand willen we u na de zomer 
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 gezellige sfeer 
met medewerking van vrijwilligers. Dit alles onder het genot van kof-
fie/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, ICArE, PCO Het Venster 
en SWON (Stichting Welzijn Ouderen), allen werkzaam in Nunspeet, 
Elspeet, Vierhouten en Hulshorst en omgeving.

Programma september t/m november 2013
• 23 september “Dan wappert mijn hart naar je toe!” 
  door mevrouw Janneke Harmsen-de Boer
  uit Deventer; n.a.v. haar ervaringen met haar man, 
  die een vorm van dementie heeft; zij heeft hierover 
  het bovengenoemde boek geschreven.
• 28 oktober Opname en verblijf in het verpleeghuis 
  door mw.Tineke Wichers, werkzaam voor
  “Het Baken”, waaronder de verpleegafdeling van
  Seewende valt.
• 25 november “Logopedie” door mevrouw Daniëlle te Kaat, 
  werkzaam in Nunspeet voor particulieren en 
  bewoners van het verzorgingshuis/verpleeghuis

Het vraag- en antwoordgesprek op deze info-en uitwisselingsavonden 
staat onder leiding van mevrouw Yvonne Ruigrok, werkzaam bij GGz-
Centraal in de regio.
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Programma van de avonden:
• 19.30-20.00 Open inloop met koffie/thee
• 20.00-20.30 Gesprek met gastspreker
• 20.30-21.00 Pauze met onderlinge gesprekken 
  en voorbereiden vragen
• 21.00-21.30 Vragen stellen en beantwoording
• 21.30-22.00 Afronding en napraten

Informatie: Voor informatie, vragen en vervoer kunt u contact 
opnemen met Klara van den Brink-van de Waerdt  
0341 - 26 16 25 (s.v.p. bij geen gehoor inspreken).  
U kunt ook mailen: klaravandenbrink@planet.nl
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Dan wappert 
mijn hart naar je toe 

Schrijfster: Janneke Harmsen-de Boer 
Geschreven in het Nederlands 
Het boek telt 160 pagina’s 
Uitgegeven door Gennep B.V. 
in september 2009

Samenvatting 
Dick is halverwege de zestig als de eer-
ste verschijnselen van dementie zich 
bij hem openbaren. Hij wordt vergeet-
achtig, kan zich niet meer oriënteren, 
krijgt afasie en in een vroeg stadium 
wanen. Janneke, zijn echtgenote, is 
zodra de diagnose alzheimer een-
maal is gesteld, vast van plan om zo lang mogelijk samen met 
Dick thuis te blijven wonen. Een ongebruikelijke wens, zo blijkt. 
Met steun van familie, vrienden en een bekwame en invoelende 
begeleider lukt het haar om thuis voor Dick te zorgen én daarbij 
zichzelf niet voorbij te lopen. Ze houdt een dagboek bij. Daarin 
noteert ze alle gekke, moeilijke, onbegrijpelijke maar ook leuke 
gebeurtenissen die zich als gevolg van de ziekte voordoen. Maar 
het dagboek gaat ook over haarzelf en haar verdriet over wat ze 
kwijtraakt: de gesprekken aan de keukentafel, de humor, gedeelde 
herinneringen. Dat ze dit verdriet nauwelijks met Dick kan delen 
maakt de alzheimerjaren extra zwaar. Janneke richt zich in ‘Dan 
wappert mijn hart’ naar je toe direct tot Dick, omdat ze, zo legt ze 
uit, nooit óver hem heeft willen praten, maar 
altijd mét hem. Het resultaat is een ontroe-
rend, geestig en openhartig document dat 
een uniek inzicht geeft in het verloop en 
de gevolgen van de ziekte van Alzheimer 
voor partner, familie en vrienden. 

NB:de schrijfster
van dit boek is op 
maandagavond

23 september a.s.
te gast in het

Alzheimer Trefpunt
te Nunspeet.



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.


