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CONTACTGEGEVENS

Deze Mantelzorgkrant is toegezonden 
aan alle adressen van mantelzorgers die 
geregistreerd staan bij het Steunpunt 
Mantelzorg Krimpen aan den IJssel. Bent 
u geen mantelzorger meer of zijn er 
wijzigingen, zoals een verhuizing? Geef 
deze aan ons door. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Ontvangt u al nieuws vanuit het Steun-
punt Mantelzorg per e-mail? Naast de 
mantelzorgkrant worden mantelzorgers 
per e-mail geïnformeerd over (gratis) 
bijeenkomsten en trainingen die worden 
georganiseerd. Is uw e-mailadres nog 
niet bekend bij ons? Geef het dan door 
via mantelzorg@krimpenwijzer.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

STEUNPUNT 
MANTELZORG 
KrimpenWijzer

Beste mantelzorger, beste lezer, 

Bij het schrijven van deze Mantelzorgkrant is het nog niet duidelijk wat de 
aankomende versoepelingen voor het najaar gaan betekenen voor ons allemaal. Het 
blijft nog een onzekere tijd. In deze Mantelzorgkrant vindt u de uitnodiging waarmee 
we onze waardering willen uitspreken voor de mantelzorgers. Daarom zetten we in de 
week van 10 november mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien 
worden. Veel leesplezier!

Uitnodiging Week 
van de Mantelzorg
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. We staan die week stil bij alle 
mensen die zorgen voor iemand die zij lief hebben. Dat zorgen lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. Die zorg voor een naaste is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we 
in de week van 10 november mantelzorgers graag in de schijnwerpers: want hun zorg 
mag gezien worden! U kunt kiezen uit 1 van de onderstaande activiteiten. Uw keuze 
geeft u door via e-mail: mantelzorg@krimpenwijzer.nl. Dit kan ook telefonisch via 
0180 51 58 40 op maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor de 
organisatie willen we uiterlijk 25 oktober weten welke keuze u maakt. 

Dinsdag 9 november: een waarderingspakket met lekkernijen van de bakker 
Tijd: ophalen tussen 13.00 tot 15.30 uur of 17.00 en 19.00 uur. Voor het ophalen krijgt u 
een tijdslot toegekend.
Waar: vrijwilligersloket in het Gezondheidscentrum, Groenendaal 1

Woensdag 10 november: fundag voor jonge mantelzorgers
Voor mantelzorgers in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar 
organiseren we samen met het Jongerenwerk Krimpen aan den IJssel een middag/
avond vol gezelligheid.

Donderdag 11 november: samen ontspannen en genieten
In ‘de huiskamer van Krimpen’ kunt u samen met andere mantelzorgers komen 
genieten van een koffie/thee compleet. Verhalenvertelster Stella Speksnijder zal 
de bijeenkomst omlijsten. Let op: omdat de activiteit in een horecagelegenheid 
plaatsvindt, moet u een coronabewijs laten zien.
Tijd: 12.00 uur tot 14.00 uur, inloop vanaf 11.45 uur
Waar: Eetcafé de Crimpenaar, Elckerlyc 1

Vrijdag 12 november: workshop bloemschikken 
U maakt met aanwijzingen van Hennie Hogendijk een bloemstuk. Voor het groen, de 
bloemen en de overige materialen wordt gezorgd. U brengt zelf uw mooiste schaal of 
schotel mee. Natuurlijk met thee en taart!
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur  
Waar: BuurtKamer De Sperwer, De Landerijen 3

Vrijdag 12 november: Selamat Makan, oftewel eet smakelijk! 
Kookgroep Tjari Dana serveert u authentieke Molukse gerechten. 
Tijd: 18.45 tot 20.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur 
Waar: BuurtKamer de Gouden Regen, Gouden Regen 1
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Ingestuurd gedicht

GASTSPREKER KLINISCH GERIATER  
DR. VAN KNIPPENBERG
Datum: maandag 1 november
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: BuurtKamer De Gouden Regen, Gouden Regen 39a

FEESTELIJKE HEROPENING ALZHEIMER TREFPUNT 
Wat: voorstelling ‘De mantel der Liefde’ door Kees van Loenen 
Datum: woensdag 1 december
Tijd: 14.00 tot 15.45 uur, 13.30 uur inloop
Waar: Raadzaal, Raadhuisplein 2

GESPREKSGROEP: ZORGEN VOOR EEN NAASTE 
MET DEMENTIE
Data: dinsdag 5 oktober, 2 november, 7 december en 4 januari 
(onder voorbehoud) en 2 februari
Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur 
Waar: Gezondheidscentrum Krimpen, koffiekamer eerste etage

WANDELGROEP
Data: donderdag 7 oktober, 4 november en 2 december
Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur
Waar: verzamelpunt ingang Gezondheidscentrum Krimpen

KOFFIE- EN INLOOPSPREEKUUR
Data: dinsdag 12 oktober en 7 december
Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur
Waar: BuurtKamer Bloemrijk, Vijverlaan 566

In juli organiseerden we een wandeling voor mantelzorgers. 
Kiek Straetemans nam deel aan deze wandeling en schreef na 
afloop dit gedicht.

Met wat dames in hetzelfde schuitje
hadden we samen een heerlijk uitje
Goed idee hoe dit verzonnen was

Gekozen voor een “rondje” surfplas
Heel gezellig, stappen en praten

dat kun je aan vrouwen overlaten
Zelfs de politie kwam achter ons aan

hij keek of hij edelherten zag staan
Toen die herten niet wilden komen
heeft hij een foto van ons genomen
Tot slot gaan zitten op ons gemakje

met koffie, thee en een lekker gebakje
BEDANKT voor dit hele leuke plan

Zeker weten iedereen genoot ervan!

Kiek Straetemans, 6 juli 2021

WAARDE VAN MANTELZORG PER GEMEENTE

De waarde van mantelzorgers per gemeente loopt in de miljoe-
nen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht 
van MantelzorgNL. Benieuwd naar de waarde van mantelzorg-
ers in Krimpen aan den IJssel? Neem een kijkje op de website 
van MantelzorgNL.

www.krimpenwijzer.nl
KrimpenWijzer is er voor alle 
inwoners van Krimpen aan den 
IJssel en hun mantelzorgers. 
0180 51 75 90

www.mantelzorg.nl 
MantelzorgNL is de landelijke 
vereniging voor ieder die zorgt 
voor een naast
030 760 60 55

www.mantelzorgerbenjeniet-
alleen.nl
Digitaal contactpunt voor mantel-
zorgers in Nederland.

www.werkenmantelzorg.nl
Voorlichting voor de mantelzorger 
die een baan en/of betrekking 
buitenshuis heeft

www.deluisterlijn.nl
dag en nacht een luisterend oor
0900 0767

rondom dementie
www.dementieonline.nl 
www.dementelcoach.nl
www.dementie.nl
www.alzheimer-nederland.nl

voor jongeren
www.brusjes.nl
www.jongemantelzorgers.nl
www.kopstoring.nl

overig
www.hetfamilienet.nl 
www.nlvoorelkaar.com
www.wijmantelzorgers.nl
www.zorgsite.nl
www.mantelaar.nl

Voor in de agenda



De mantelzorg-
makelaar: wat is 
dat voor iemand?

“Dagelijks kom ik nog mensen tegen die nooit gehoord hebben van een mantelzorg-
makelaar. Toch is dit beroep in 2007 ontstaan, net als de mantelzorgsteunpunten bij 
het welzijnswerk. Een mantelzorgmakelaar is een goed opgeleide, zelfstandig werk-
ende ondersteuner voor mantelzorgers. Hij of zij is onafhankelijk en heeft deskun-
digheid op het gebied van de sociale wetgeving, wonen, inkomen, arbeid, zorg en 
welzijn. De mantelzorgmakelaar neemt (tijdelijk) regeltaken over, informeert en 
zoekt zaken voor u uit. De inzet van een mantelzorgmakelaar in een vroeg 
stadium kan uitval van de mantelzorger voorkomen. Dat is in het belang van de hele 
maatschappij en een eventuele werkgever. Door overbelasting kunnen er problemen 
ontstaan op het gebied van gezondheid, relaties en inkomen.

Wat kost het u?
Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is er vaak een vergoeding. Informeer hiervoor 
bij de zorgadviseur van uw zorgverzekering. Soms heeft u vooraf toestemming nodig.
In een aantal gemeenten maken mantelzorgmakelaars onderdeel uit van het Wmo-
loket of zijn zij  een samenwerking aangegaan. Deze voorziening is gratis.
In de overige gevallen biedt de zelfstandige mantelzorgmakelaar zich aan tegen een 
marktconform tarief, maar wellicht dat uw werkgever wilt bijdragen in de kosten?

Hoe vindt u een mantelzorgmakelaar?
U kunt kijken op de website van de beroepsvereniging voor een mantelzorgmakelaar 
in uw omgeving: www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar.” 

Anja Mastenbroek

Mantelzorgmakelaar Anja Mastenbroek geeft uitleg over haar vak. Sinds 
2017 is zij werkzaam als zelfstandig mantelzorgmakelaar. 

Krimpense 
mantelzorg
-makelaar

Contactmiddag ‘Leven met 
verlies’ 
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering 
in ons leven. Hoe we hier op reageren en mee omgaan is heel persoonlijk. 

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons 
leven. Hoe we hier op reageren en mee omgaan is heel persoonlijk. Verlies hoort 
bij het leven, zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk. Samenkomen om 
je verhaal met anderen te delen kan helend werken. Je erkend voelen in je verdriet. 
Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen. Geestelijk verzorger Willemieke 
Schippers – Kuijl van Zin in Krimpen leidt het gesprek.

Iedereen die zich eerder als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg had aange-
meld en nu een verlies heeft te dragen, is van harte uitgenodigd voor deze middag.  

Deelnemen? 
De bijeenkomst is op maandag 25 oktober van 13.15 tot 15.30 uur in BuurtKamer de 
Kajuit, Binnenvaart 3. Meld u vooraf aan bij het Steunpunt Mantelzorg.

TELEFONISCH CONTACT MET  
VRIJWILLIGERS VAN HET 
STEUNPUNT MANTELZORG

Afgelopen maanden bent u mogelijk 
gebeld door één van onze vrijwilligers. 
Marja of Wil hebben u gevraagd of u 
nog mantelzorger bent. En zo ja, hoe het 
met u gaat. Het is een laagdrempelige 
manier om met mantelzorgers in contact 
te komen en om vragen te stellen. 

We hebben veel positieve reacties 
gekregen op de telefoontjes van de 
vrijwilligers van het steunpunt. We blijven 
op deze manier informeren naar hoe het 
met de mantelzorgers in Krimpen gaat. 
Bent u nog niet gebeld, maar heeft u 
daar wel behoefte aan? Laat het ons dan  
weten. 



mail 
mantelzorg@krimpenwijzer.nl

internet 
www.krimpenwijzer.nl

Gezocht: mantelzorg-
ambassadeurs 
KrimpenWijzer zoekt vrijwillige ambassadeurs die interesse 
hebben om over het thema mantelzorg in Krimpen aan den 
IJssel mee te denken. 

Heeft u hart voor mantelzorgers in Krimpen en wilt u meer 
bekendheid en erkenning geven aan het begrip mantelzorg? 
U bent ervaringsdeskundige en kijkt graag verder dan alleen 
uw eigen situatie. U hebt hart voor mantelzorgers en kunt en 
wilt actief meewerken om het begrip mantelzorg en de 
erkenning zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. 
U vindt het interessant om samen met anderen mee te denken 
over zaken en thema’s die voor mantelzorgers ‘jong en oud’ 
belangrijk zijn. 

Interesse? 
Neem vrijblijvend contact op met Sabine van Bruggen, 
coördinator Steunpunt Mantelzorg.

STEUNPUNT 
MANTELZORG IS 
ONDERDEEL VAN 

KRIMPENWIJZER EN 
IS TE VINDEN IN:

Gezondheidscentrum
Krimpen

Groenendaal 1

Coördinator  
Sabine van Bruggen

telefoon: 06 37 41 83 53

Bijeenkomsten  Niet 
Aangeboren Hersen-
letsel 
Samen met het Hersenletsel-Afasiecentrum van De Zellingen 
en de patiëntenvereniging organiseren we 5 bijeenkomsten over 
omgaan met de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Hersenletsel krijgt u niet alleen. De bijeenkomsten zijn 
zowel voor mantelzorgers als hun zorgvragers tenzij we dat 
anders hebben aangegeven. De bijeenkomsten vinden plaats in 
BuurtKamer de Vijverhoek, Lage Vijver 2. Deelnemen? Graag 
vooraf aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg.

Maandag 11 oktober “NAH Ik weet er alles van” 
van 14.30 tot 16.30 uur
Ervaringsdeskundigen vertellen over onder andere hersenletsel.  
Hoe krijgt u het en kunt u het voorkomen? Ook vertellen ze over 
de gevolgen van hersenletsel.

Donderdag 4 november “Over cognitie en NAH” 
van 14.30 tot 16.30 uur 
De ergotherapeut van De Zellingen neemt u mee in de wereld 
van cognitie. U krijgt handvatten om er zelf mee aan de slag te 
gaan.

Maandag 22 november “Hersenletsel krijg je niet alleen” 
van 14.30 tot 16.30 uur 
Informele bijeenkomst voor mensen met NAH en hun mantel-
zorgers.

Maandag 29 november “NAH veranderde het leven van mijn 
ouders, broer of zus, vrienden” van 17.00 tot 19.30 uur 
Samen de draad weer oppakken en verder kijken dan de buiten-
kant. Een informele bijeenkomst speciaal voor naasten, fami-
lieleden en bekenden van mensen met NAH. We starten deze 
inspirerende bijeenkomst met een kopje soep en een broodje 
en verheugen ons op het uitwisselen van positieve ervaringen.

2022 “Afasie en veranderde communicatie” 
In het voorjaar van 2022 staan we stil bij afasie en de veranderde 
communicatie na hersenletsel. Deze middag wordt begeleid 
door de afasietherapeut van De Zellingen. De datum voor deze  
bijeenkomst is nog niet bekend. 


