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Wordt het huishouden u te zwaar?
Misschien willen vrienden, familieleden of buren taken samen met u doen of van u
overnemen. Als er niemand is die u kan helpen, zoek dan een vrijwilliger.
Neem hiervoor contact op met het Servicepluspunt. Of zoek een vrijwilliger via Tom in de
buurt.
Servicepluspunt Nieuwkoop
Maandag 9.30 - 12.00 uur, Maarten Freeke Wijhe 2, Nieuwkoop
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur, Verbinding 1, Nieuwkoop

De Verbinding 12
2421 EX Nieuwkoop
0172 575 909
info@servicepluspunt-nieuwkoop.nl
www.servicepluspunt.nl/nieuwkoop
Servicepluspunt Ter Aar
Gevestigd in bibliotheek de Aarlezer.
Beukenpad 1
2461 DR Ter Aar
0172 82 02 12
info@nieuwkoop.nl
www.servicepluspunt.nl/teraar
Tom in de buurt
Bij Tom in de buurt kunt u terecht voor een divers aanbod op het gebied van ondersteuning
en welzijn. Al onze diensten en activiteiten zijn erop gericht om mensen veerkrachtig te

maken en ze (weer) te laten participeren in de samenleving.
De wijkcoaches van team Nieuwkoop zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van (langer)
zelfstandig wonen, ondersteuningsvragen op diverse levensgebieden en ondersteuning bij
complexe vraagstukken, zoals psychische klachten en verwarde personen. Daarnaast bieden
we laagdrempelige groepsactiviteiten, zoals samen eten of creatief bezig zijn.
088 900 45 67
info@tomindebuurt.nl
www.tomindebuurt.nl/Nieuwkoop

Heeft u hulp of zorg nodig om zelfstandig te blijven
wonen?
Vraag familieleden, vrienden of buren om hulp. Of schakel een professionele
schoonmaakhulp of thuiszorg in. Informeer ook bij uw huisarts en zorgverzekering welke
hulpmiddelen of zorg zij u kunnen bieden. Misschien is personenalarmering een optie. Dan
komt er bij nood meteen hulp.
Is dit onvoldoende of lukt dit niet? Maak dan een afspraak met de gemeente voor informatie
en advies. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u de kosten voor de hulp in huis (deels) zelf.
Maak ook een afspraak met het Wmo-loket van de gemeente om te zien wat er vanuit de
gemeente mogelijk is.
Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Neem dan contact op met het
Servicepluspunt. Een medewerker zoekt samen met u naar de beste oplossing.
Servicepluspunt Nieuwkoop
Maandag 9.30 - 12.00 uur, Maarten Freeke Wijhe 2, Nieuwkoop
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur, Verbinding 1, Nieuwkoop

De Verbinding 12
2421 EX Nieuwkoop
0172 575 909
info@servicepluspunt-nieuwkoop.nl
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Servicepluspunt Ter Aar

Gevestigd in bibliotheek de Aarlezer.
Beukenpad 1
2461 DR Ter Aar
0172 82 02 12
info@nieuwkoop.nl
www.servicepluspunt.nl/teraar
Wmo-loket
Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen
14 0172
info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl/wmo

Heeft u een verstandelijke beperking en wilt u een
aanvraag doen?
Vraag om hulp bij uw familie, vrienden of buren. Of neem contact op met Sien.
Kunnen zij u niet helpen? Dan kunt u terecht bij MEE Zuid-Holland Noord.
MEE in Alphen aan den Rijn
Maakt deel uit van het serviceplein.
Raadhuisstraat 100A
2406 AH Alphen aan den Rijn
088 775 20 00
info@meezhn.nl
www.meezhn.nl
MEE regio Leiden
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
088 775 20 00
Fax crisis: 0900 999 88 88 (lokaal tarief)
info@meezhn.nl
www.meezhn.nl
Sien - voor mensen met een verstandelijke beperking
Postbus 1155
3860 BD Nijkerk
030 236 37 38

www.sien.nl

Wilt u een gesprek over hulp in de huishouding
aanvragen?
Vraag familie, vrienden of buren om u te helpen. Is dat niet mogelijk? Maak dan een afspraak
bij het Servicepluspunt of het Wmo-loket. Geef duidelijk aan wat uw problemen zijn. Samen
met een medewerker gaat u op zoek naar een oplossing.
Gemeente Nieuwkoop - Wmo-loket
www.nieuwkoop.nl/wmoloket
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Kunt u uw boodschappen niet meer doen?
Vraag of iemand in uw omgeving boodschappen voor u kan doen. Of laat uw boodschappen
door de supermarkt thuisbezorgen. Kijk op de website van uw supermarkt of op
Boodschappenspot. Of vraag het bij de supermarkt zelf.
Boodschappenspot
www.boodschappenspot.nl

Kunt u uw huisdier niet meer goed verzorgen?
Kijk op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Hier vindt
u huisdierbijsluiters met tips over de verzorging van uw huisdier.
Of vraag aan familie of vrienden of zij kunnen helpen. Is er niemand in uw omgeving die hulp
kan bieden? Neem dan contact op met een hondenuitlaatservice of een gastgezin voor katten.
Dierenbescherming Zuid West
Bezoekadres
Kastanjelaan 27
2982 CM Ridderkerk
Postadres
Postbus 401
2980 AK Ridderkerk
088 81 13 590
regio.zuidwest@dierenbescherming.nl
www.dierenbescherming.nl/zuid-west
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)
www.licg.nl
Wegwijzer Nieuwkoop is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nieuwkoop in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Heeft u via Wegwijzer Nieuwkoop geen antwoord op uw vraag gevonden? Vraag hulp aan
onafhankelijk cliëntenondersteuner Johnny Versteeg.
Bel op werkdagen naar 06 10 73 43 75 of stuur een e-mail naar j.versteeg@meezhn.nl.
Over Wegwijzer Nieuwkoop

