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Beste relatie,
Met deze nieuwsbrief stellen we je op de hoogte van informatie vanuit mantelzorgondersteuning.
Zoals je weet, vormen Noordwijk, Noordwijkerhout en De
Zilk de nieuwe gemeente Noordwijk. Welzijn Noordwijk werkt
intussen op verschillende vlakken samen met het Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout, waaronder deze
nieuwsbrief. We willen je in deze rare tijd met allerlei
onzekerheden rondom het coronavirus, een hart onder de
riem steken. Het heeft veel impact op ons allemaal. We zijn
ons daar zeer van bewust en willen je laten weten dat we
telefonisch beschikbaar zijn, als je daar behoefte aan hebt.

Bereikbaarheid mantelzorgondersteuning
Welzijn Noordwijk, mantelzorgconsulent Wendy Clason, bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 8:45-14:45 uur. Op woensdag van 9:00-17:00 uur. Telefonisch via 0655456779 of stuur een e-mail naar wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, mantelzorgconsulent Klaartje Passchier,
bereikbaar op maandag en woensdag van 8:30-17:00 uur. Telefonisch via 0252 343 800 of
stuur een e-mail naar wmo@noordwijkerhout.nl

Hulp nodig bij boodschappen of een praatje maken?
We realiseren ons dat deze situatie voor iedereen vervelend is en voor sommige zelfs heel
ingrijpend. Samen met de ouderenbonden uit heel Noordwijk biedt Welzijn Noordwijk de
mogelijkheid om een vrijwilliger in te zetten, om bijvoorbeeld een boodschap te doen.
Heb je iemand nodig om een boodschap voor je te doen en of heb je behoefte om een praatje
te maken? Bel dan naar Welzijn Noordwijk via 071-7114334 op werkdagen van 09.30 uur tot
15.30 uur. We zullen een vrijwilliger voor je zoeken, om dit mogelijk te maken.
Mocht je boodschappen willen laten doen door een vrijwilliger, dan adviseren we je om een
cadeaukaart met tegoed bij de supermarkt te kopen. Deze cadeaukaart is in ieder geval
verkrijgbaar bij de Dirk en de Albert Heijn. Een andere manier om te betalen is via een tikkie.
Indien je geen mogelijkheid hebt voor een tikkie, dan kun je het bedrag overmaken op het
bankrekeningnummer van de vrijwilliger. Probeer in ieder geval contant geld te vermijden
i.v.m. besmettingsgevaar.

Bijeenkomsten vervallen
Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het virus
tegen te gaan, zijn alle bijeenkomsten voor mantelzorgers die we dit voorjaar wilden
aanbieden, helaas niet mogelijk. We zullen, zodra het weer toegelaten wordt om
bijeenkomsten te plannen, je laten weten wat we vanuit mantelzorgondersteuning
kunnen bieden.

Mantelzorgwaardering 2020 uitgesteld
De start van de mantelzorgwaardering is voorlopig uitgesteld en zal
niet eerder beginnen dan 1 mei en waarschijnlijk nog later. Dit is
afhankelijk van de maatregelen van het kabinet ten behoeve van het
tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. We zijn achter de
schermen wel bezig met de voorbereidingen. We informeren je zodra
de nieuwe startdatum bekend is via www.welzijnnoordwijk.nl,
www.mantelzorgpasnoordwijk.nl en de huis-aan-huis krantjes.

Zorgpauze
Zorgen voor een naaste kan soms teveel worden. We hebben binnen de Zorgpauze
mogelijkheden om je daarbij te ondersteunen. Met een tegoed in uren kunnen we vanuit
verschillende zorgaanbieders ondersteuning bieden. Uiteraard zullen de zorgaanbieders op dit
moment rekening houden met de maatregelen, waardoor de inzet wellicht wordt aangepast.
Neem contact met ons op, om te bespreken waar je hulp bij kan gebruiken, dan overleggen
wij met de zorgaanbieders over de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op:
www.mantelzorgpasnoordwijk.nl/zorgpauze.

Welke winkels zijn open in gemeente Noordwijk?
Noordwijk Marketing heeft een actuele lijst (die dagelijks verzameld wordt) van alle winkels
in gemeente Noordwijk die nu open zijn of waar je kunt bestellen. Kijk op de website
www.noordwijk.info/nl voor al het actuele nieuws.
Hieronder de link naar de lijst van alle winkels:
https://www.noordwijk.info/uploads/media/5e81db20b58eb/initiatieven-lijst-retail.pdf

Landelijke hulplijn
De Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888 is voor een
luisterend oor, advies of extra hulp voor mensen die in
quarantaine of thuisisolatie zitten.
Dit nummer is van maandag t/m zondag bereikbaar
tussen 9:00 – 21:00 uur.

Tips om iets te doen vanuit huis:
Keukenhof online bewonderen:
Keukenhof is dit jaar helaas niet open, maar ze hebben op de website de prachtige bloemen
in beeld gebracht, om zo online te kunnen genieten. Kijk op:
https://www.keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
Luisterboeken:
De Online Bibliotheek stelt gratis luisterboeken beschikbaar. De titels met een ‘(g)’ ervoor
zijn gratis te beluisteren (vooral de wat oudere klassiekers). Ook te beluisteren als je niet
lid bent van de bibliotheek. Kijk op: http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb

We wensen je heel veel sterkte en gezondheid toe.
Heb je vragen, neem gerust contact met ons op.
Colofon Deze nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van 1500
exemplaren. Zijn jouw gegevens gewijzigd of stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, dan
ontvangen wij graag een bericht via onderstaande gegevens.
Welzijn Noordwijk: 071-8200295 / 06-55456779 wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout: 0252 343800 wmo@noordwijkerhout.nl

