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Gemeente Koggenland
Via deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over nieuws en activiteiten binnen de
Gemeente Koggenland. Heeft u als relatie ook nieuws die u graag wilt delen in deze
nieuwsbrief, neemt u dan contact op met Manuela de Man, opbouwwerker Welzijn
en Zorg, 0229-548362 of m.deman@koggenland.nl

Gemeente Koggenland

Voor wie is het Zorgteam?
Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en heeft u ondersteuning of begeleiding nodig. U
kunt dan bij het Zorgteam Koggenland terecht. U kunt hierbij denken aan vragen over
financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, opgroeien, dagbesteding, kortdurend
verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. Ook als u iets wilt betekenen
voor een ander, kunt u bij het Zorgteam terecht. U kunt zich opgeven als vrijwilliger of laten
registreren als mantelzorger.

Wie zitten er in het Zorgteam?
Het Zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente
Koggenland die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met andere partijen in uw buurt, waaronder
zorgpartners, huisartsen en scholen.
Heeft u ondersteuning of hulp nodig voor uzelf of voor degene voor wie u zorgt? Dan is de
kans groot, dat de gemeente u verder kan helpen. Uw gemeente voert de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig
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hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar ook om
mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. De gemeente verleent nooit
medische zorg. Voor medische hulp moet u bij de huisarts of de wijkverpleging zijn.
De Wmo kent twee soorten ondersteuning, ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene
voorziening is er voor iedereen. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. Als u wilt, kunt
u er gebruik van maken.
Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. De gemeente onderzoekt of u de
maatwerkvoorziening inderdaad nodig heeft. Hoe gaat dat in zijn werk? Vaak komt er
iemand van de gemeente van het zorgteam bij u thuis, om over de problemen te praten
(soms het keukentafelgesprek genoemd. Het is belangrijk dat u zich op het gesprek
voorbereidt. U mag het gesprek alleen voeren, er wordt deskundig met u meegedacht. Vindt
u het prettig dat er iemand bij is die goed op de hoogte is van uw situatie, nodig dan iemand
uit om bij dit gesprek aanwezig te zijn!
Ook is het mogelijk een cliëntondersteuner te vragen. De cliëntondersteuner is gratis. De
gemeente betaalt de kosten (zie verder op blz. 4 voor meer info).
Voor ondersteuning vanuit de Wmo voor maatwerkvoorzieningen betaalt u een vaste
bijdrage per maand. Dit gaat via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
Gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen
Heeft u een handicap? Zit u in een rolstoel? Kunt u niet verder lopen dan 100 meter zonder
stok of krukken? En duurt dat al meer dan een half jaar? Dan kunt u een
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Voor uzelf als automobilist, of als passagier. Een
keuringsarts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden. Een gehandicaptenparkeerkaart is
géén Wmo-voorziening. De gemeenten bepalen zelf de hoogte van de kosten en ook kan de
gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring.

Contact Zorgteam
Telefoonnummer (0229)54 83 70 (tijdelijk alleen in de ochtend bereikbaar tussen 09:00 uur
en 12:00 uur)
E-mail: zorgteam@koggenland.nl

Gespreksgroep Mantelzorgers
Er is iedere maand een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met een dementie in
De Brink in Obdam. Dit is de 1e maandag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur Tijdens deze
bijeenkomsten krijgen de deelnemers gelegenheid hun verhaal/situatie te vertellen, maar er
kan ook gewoon geluisterd worden. Er worden tips qua aanpak uitgewisseld en …er is ook
ruimte voor humor!
Het wordt georganiseerd door vrijwilligers met ervaring in de ouderenzorg. Er kunnen nog
een aantal deelnemers bij en zij kunnen zich melden bij Marry Imming: marryimming@live.nl
of bij Anneke Weel: aweel@weelweb.nl
Bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk dat er in een ander dorp ook een gespreksgroep
wordt opgestart.
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Fietsproject “Doortrappen”
Doortrappen in Koggenland, Medemblik en Opmeer
Op een veilige manier deelnemen aan het verkeer: dat is het voornaamste doel van het
project ‘Doortrappen’. Een landelijk initiatief waarin meer bewustwording wordt gecreëerd
bij ouderen over veilig fietsen.
Meer informatie via www.doortrappen.nl of
neem contact op met Cindy Koopman van Team
Sportservice West-Friesland 06-41065730

Vrijwillige vervoer
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld
huisarts, tandarts of ziekenhuis dan kunt u bellen met Stichting Help een Handje. Voor het
gebied van Hensbroek, Obdam, Wogmeer, Spierdijk kan men bellen met de
vervoerscoördinator Nico de Hart telnr: 06-57078474 en vanuit de andere dorpen met Olga
Lemminga telnr: 072-5021906.
Wilt u zelf als vrijwilliger rijden, dan kunt u contact opnemen met Hans Knijn, zie voor meer
informatie https://www.helpeenhandjeobdam.nl/vervoer/

Formulierenbrigade
Wat kan de formulierenbrigade voor u doen?
Het schrijven van brieven naar instanties is niet voor iedereen even gemakkelijk. In
samenwerking met de West-Friese Bibliotheken en de Gemeente Koggenland is de
Formulierenbrigade opgezet. Alle burgers kunnen een afspraak maken om gratis gebruik te
kunnen maken van deskundige hulp en uitleg van de Formulierenbrigade.
We kunnen u helpen bij:
•
•
•
•

het invullen van formulieren;
het doen van aanvragen voor toeslagen of kwijtscheldingen;
het wegwijs raken op het
internet;
advies of hulp bij lastige
rekeningen of brieven.

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade
helpen u graag. Het kost u helemaal niets.
Vrijwilligers zijn iedere woensdag van 14:00 tot
16:00 uur aanwezig in de bibliotheek in De
Goorn. Kijk eerst voor meer informatie op de
website van https://www.vrijwilligersnh.nl/diensten-enprojecten/diensten/formulierenbrigade/
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Locatie: Bibliotheek De Goorn, Dwingel 3, 1648 JM De Goorn

Bibliotheek biedt computerlessen seniorlab
Wij bieden vanaf half maart Computerlessen Vervolg aan om laag digitaal vaardige
volwassenen te helpen het stapje verder te zetten in de digitale wereld.
Het aanbod omvat meer dan 40 cursussen of oefenprogramma’s over digitale overheid,
digitale zorg, online veiligheid en allerlei zaken rondom het dagelijkse gebruik van
computers, tablets en smartphones.
In Koggenland bieden we het vooralsnog alleen nog in De Goorn aan in de volgende blokken
van 6 weken op donderdagen van 10:30-12:30 uur (zelfde tijd als Klik & Tik):
•
•
•
•

17 maart t/m 21 april 2022
12 mei t/m 23 juni 2022
8 september t/m 13 oktober 2022
3 november t/m 8 december 2022

Voor meer informatie: www.westfriesebibliotheken.nl/seniorlab

Huren bij De Oever, Rozenstaete of Vijverstate
Dit betreffen zelfstandige woningen in een complex waar ook de thuiszorg van Omring of
Wilgaerden zit gevestigd. De woningen zijn geschikt voor mensen van 60 jaar of ouder met of
zonder zorgindicatie. De huurprijzen zijn afhankelijk van het formaat van de woningen, maar
variëren tussen de € 600,- en € 750,Van der Borden Vastgoedprofessionals regelt niet alleen (in sommige complexen samen met
de thuiszorginstantie) de verhuur maar verzorgt ook het onderhoud aan de woningen. Voor
complex De Oever geldt dat er wachtlijsten worden bijgehouden door de thuiszorginstantie
Omring en dat mensen met een zorgindicatie voor gaan. Mocht u interesse hebben in een
woning in één van deze complexen kunt u zich melden bij Omring (De Oever) of Wilgaerden
(Rozenstaete of Vijverstate). Heeft u geen zorgindicatie en wilt u hier wel wonen, dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met van der Borden Vastgoedprofessionals op nummer 072518 18 00, optie 2.

Brandveiligheid en valpreventie
De gemeente is in samenwerking met de veiligheidsregio, Sportservice Westfriesland en
Omring gestart om een informatie bijeenkomst, woningcheck en cursus valpreventie voor
mensen van 75 jaar en ouder te organiseren. De planning is om in het najaar hiermee te
starten. Helaas kunnen we nu nog geen informatie geven, maar wij zullen u zeker informeren
via krant, website, sociale media en andere kanalen, zoals bijvoorbeeld via de
ouderenbonden.
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Cliëntondersteuners
Voor alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en/of hulp nodig hebben bij het
aanvragen daarvan. Het gaat hierbij om informatie en advies op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen.
U kunt met uw vragen terecht bij onderstaande organisaties:
Omring.
Contact
Contactpersoon:
Sanne Veen
Onafhankelijk cliëntondersteuners:
Marjolijn Smeenk, Nikki Swier, Lisa Munster en
Carmen Nanninga
Telefoonnummer:
088 206 82 06
Email:
zorgconsulent@omring.nl
Website: https://www.omring.nl/extra-diensten/onafhankelijke-clientondersteuning
SMD
Website: www.desmd.nl
Contact
Wendy Sas

w.sas@desmd.nl

06-22256218

Eigen Plan
Website: www.eigen-plan.nl
contact@eigen-plan.nl of 06-52000360
Judith de Vetten: 06-26308832

Buro Flo / WilgaerdenLeekerweide Groep
Contact
Mail:

clientondersteuner@buroflo.nl

: 06-18343944

Zorgdragers
Website: www.zorgdragers.com
Contact
Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak naar 0611388748 of stuur een mail naar
info@zorgdragers.com
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Een vrijwilliger aanvragen kan op de volgende manieren:

Vrijwilligerspunt West-Friesland
Hulp nodig of zelf iemand helpen? Dat kan met Hulp Dichtbij!
Heb je hulp nodig of wil je juist graag een ander helpen? De afdeling Hulp Dichtbij van
Vrijwilligerspunt Westfriesland koppelt hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar! Dit doen wij in
nauwe samenwerking met Stichting Netwerk.
Je hulpvraag kan structureel of incidenteel zijn, klein of groot. Je zoekt bijvoorbeeld hulp bij
het doen van een boodschapje omdat je even niet goed ter been bent, of je zoekt hulp voor
een klusje in huis of in de tuin. Of je zoekt iemand die wekelijks een wandeling met je wil
maken, de markt wil bezoeken of een spelletje wil spelen. Wat je hulpvraag ook is, je kunt
deze bij ons aanmelden via www.vrijwilligerspunt.com/hulp-dichtbij. Maar, dat kan natuurlijk
ook een familielid, vriend of zorgverlener voor je doen. Iedere inwoner van Westfriesland
boven de 18 jaar kan bij Hulp Dichtbij terecht. Vrijwilligerspunt gaat op zoek naar een
vrijwilliger in de buurt.
Contact
Via www.vrijwilligerspunt.com/hulp-dichtbij kun je zowel je hulpvraag aanmelden als jezelf
aanbieden als vrijwilliger. Of u kunt bellen met 0229-216499.

Stichting Netwerk
Missie: Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Wij verbinden
mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. Samen
met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociale stad en
regio: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Met de inzet van onze deskundige
en betrokken medewerkers kunnen inwoners, jong en oud, hun talenten ontdekken en
ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra
aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Netwerk biedt vrijwilligerswerk voor jong en oud. Ken je mensen die tijd over hebben en
graag anderen helpen of een nuttige bijdrage willen leveren aan de samenleving, dan kunnen
zij als vrijwilliger een nieuwe uitdaging aangaan. Of ken je mensen die een beroep willen
doen op een sociale vrijwilliger, dan kunnen zij contact met ons op nemen.
In Gemeente Koggenland is onze medewerker Nanda Leeuw ingezet voor het
vrijwilligerswerk dat het sociale team van de gemeente ondersteunt. (www.netwerkhoorn.nl)
Nanda Leeuw is bereikbaar via n.leeuw@netwerkhoorn.nl, of telefonisch via wijkcentrum De
Zaagtand, 0229-855700.

Verzekering voor vrijwilligers
De gemeente Koggenland heeft sinds 1 januari 2009 een verzekering voor vrijwilligers
afgesloten. Alle vrijwilligers die voor een organisatie maatschappelijke activiteiten uitvoeren,
kunnen kosteloos gebruikmaken van de uitgebreide collectieve vrijwilligersverzekering.
https://www.koggenland.nl/inwoners-en-ondernemers/vrijwilligerswerk_43475/

