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Tom in de buurt staat voor Talent
Ondersteuning en Meedoen. Tom is zorg en
welzijn in de buurt. Niet per individu maar met
elkaar. Dat betekent niet dat mensen geen
persoonlijke zorg meer krijgen, maar dat zorgen welzijnsorganisaties de handen ineen
slaan en samen zorgen voor een passend
zorg- en welzijnsaanbod.

Fijne feestdagen
Alle medewerkers van Tom in de buurt
Nieuwkoop wensen de vrijwilligers, cliënten en
stakeholders fijne feestdagen toe. Tevens
willen we een ieder bedanken voor de fijne
samenwerking en mooie momenten die we
met elkaar hebben mogen beleven in 2018!

Welkom Alyan!
Hierbij wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Alyan van Driel, ik ben 46 jaar.
De afgelopen vijf jaar mocht ik met plezier
werken in een maatschappelijke opvang van
het Leger des Heils in Gouda. Daar heb ik
dak- en thuislozen mensen ondersteund met
verslavingsproblematiek of bijvoorbeeld
schuldenproblematiek en hen begeleid naar
zelfstandig wonen. Voordat ik bij het Leger
des Heils ging werken heb ik in de jeugdzorg
en kinderopvang gewerkt.
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Ik vind het belangrijk om mij te verdiepen in
de mensen om mij heen. Wie is die ander?
Wat maakt dat mensen bepaalde keuzes
maken of juist niet? Zelf heb ik een christelijke
identiteit en met een open mind én daarbij
de nodige spontaniteit, maak ik makkelijk
contact met mensen om te praten over
onderwerpen die hen bezig houden. Ik maak
graag kennis met verschillende culturen,
godsdiensten en andere naar mijn idee leven
invullende factoren. Ik hoop jullie allemaal
eens te ontmoeten. Hierbij een foto zodat
jullie mij kunnen herkennen.

Wijkpunten dicht
Op maandag 31 december zijn alle
wijkpunten en algemene voorzieningen
gesloten. Tom in de buurt is wel gewoon
bereikbaar op telefoonnummer: 088 900 4567.
Het eetcafé is gesloten op maandag 24 en
31 december.
Maandag 14 januari is het wijkpunt in
Nieuwkoop even als het Eetcafé gesloten. Dit
i.v.m. een trainingsdag voor de teamleden
van Tom in de buurt.

Wethouder loopt een dagje mee
Wethouder Bernadette Wolters ging op
bezoek bij Tom in de buurt om kennis te
maken en om een beeld te krijgen wat Tom in
de buurt doet. Aansluitend op het
werkbezoek heeft ze meegegeten met het
Eetcafé van Tom in de buurt. De cliënten
vonden het leuk dat er deze belangstelling
was.

Alzheimer café
Het Alzheimer café is een maandelijkse
ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, mantelzorgers, hulpverleners en
belangstellenden. Bezoekers krijgen
informatie over dementie en er is ruimte om
vragen te stelen en te praten met
lotgenoten. De eerst volgende bijeenkomst is
op 25 februari 2019 in de Rank, Regthuysplein
19 in Nieuwkoop. Het thema deze avond is
wegwijs in zorgland. Een deskundige vertelt
over de paden die u kunt bewandelen in de
zorg. Aanmelden is niet nodig en de toegang
is gratis. Aanvangstijd is 19.30 uur, de zaal
gaat om 19.00 uur open.

Mantelzorgcafé
Bij het mantelzorgcafé kunnen mantelzorgers
elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten
en hun ervaringen uitwisselen. De volgende
bijeenkomst is op dinsdag 29 januari van
13.30 tot 15.00 uur bij eetcafé Zus en Zo,
Kerkstraat 10 in Nieuwveen. Bij vragen kunt u
contact opnemen met Thécla Ammerlaan,
mantelzorgconsulent. Zij is bereikbaar via
Participe op telefoonnummer: 0172-427500.
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Tom in de buurt en ServicePluspunt op
één loket in Ter Aar.
Vanaf heden is het loket van het
ServicePluspunt Ter Aar van Stichting Welzijn
Nieuwkoop geopend op de
donderdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur. U
kunt bij hen terecht voor vragen op het
gebied van welzijn en zorg. Dit sluit aan bij het
wijkpunt Ter Aar van Tom in de buurt dat op
donderdag geopend is van 13.30 tot 16.30
uur. Bij Tom kunt u binnenlopen voor vragen
over zorg en welzijn, dagbesteding of een
andere ondersteuningsvraag. Van 12.30 uur
tot 13.30 is er ruimte voor administratieve
vragen.
We versterken hiermee onze samenwerking
en hopen daarmee een ieder nog beter van
dienst te kunnen zijn. Locatie wijkpunt Ter Aar,
Beukenpad 1 (bibliotheek).

Op zoek naar leden
De klantencommissie zoekt leden. Al enige
tijd is de klantencommissie actief. We komen
eens in de 4 tot 6 weken bijeen en bespreken
verschillende onderwerpen. Het doel van de
commissie is om mee te denken over de
ondersteuning die geboden wordt door Tom
in de buurt, dit te verbeteren en
onderwerpen te bespreken waarin jij als klant
ook je mening kan geven.
Heb je meer vragen neem dan contact op
met Tom in de buurt 0889004567 en vraag
naar Renske Blijleven of Corrina van der Peet.

