VOOR ELKAAR
Nieuwsbrief van WonenPlus

Weggooien? Mooi niet, dat kan altijd nog

Op donderdag 13 oktober van 09.30 - 11.30 uur organiseert WonenPlus in
Middelwijck in Middenbeemster weer een repaircafe. Heeft u een broodrooster die het niet meer doet, een naaimachine die alleen maar rijgt,
een broek of rok
waar de zoom
van los zit, een
rollator die niet
meer remt? Laat
eerst de vrijwillige handige handen van het Repaircafé een oordeel over
vellen en wie weet kunnen ze het euvel verhelpen!!

Mensen die het Repaircafé bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen
mee. Broodroosters, lampen, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies...
alles wat het niet meer doet, is welkom. Ter plekke wordt door de vrijwilligers van het Repaircafé beoordeeld of het gerepareerd kan worden. Wij vragen van
u alleen een vrijwillige eigen bijdrage om nieuw materiaal of gereedschap te kopen.

mantelzorgcompliment

Aanvragen mantelzorgcompliment 2016 Beemster
Het mantelzorgcompliment 2016 voor de Beemster kan vanaf nu tot 31 oktober 2016
aangevraagd worden via www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl. Heeft u geen
computer of vindt u het lastig om het mantelzorgcompliment via de computer aan
te vragen, dan kunt u ook langskomen of bellen met het servicepunt WonenPlus
Beemster.
Iedere dinsdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u bellen naar het servicepunt
van WonenPlus Beemster 0299-820397 om zo het mantelzorgcompliment aan te
vragen. U kunt ook op donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur persoonlijk langs
komen in de multifunctionele ruimte van Middelwijck (Middenbeemster) Bij uw aanvraag moet u erop letten dat u bij de hand heeft: het burgerservicenummer (BSN)
van uzelf en van degene waar u voor zorgt en uw IBAN-rekeningnummer.
Belangrijk om te weten is dat het mantelzorgcompliment
wordt uitgekeerd aan de mantelzorger, maar de zorgvrager moet in de Beemster wonen. Als u als mantelzorger in de Beemster woont en de zorgvrager in een
andere gemeente, kunt u het mantelzorgcompliment
bij die betreffende gemeente aanvragen.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd
contact opnemen met het servicepunt WonenPlus van maandag t/m
woensdag tussen 9.00 en 12.00
op 0299-820397.

WonenPlus en mantelzorgondersteuning Beemster, najaar 2016

www.rswp.eu

speciale Te Gast

12 december een speciale Te Gast voor
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn
mensen die hun naaste helpen, ondersteunen en zorg bieden. Dit kunnen
partners en/of kinderen zijn, maar ook
naasten zoals familieleden, broers of
zussen, buren of goede vrienden. Zij
doen dit omdat ze dit meestal omdat
ze dit heel gewoon vinden. WonenPlus
gaat de mantelzorgers extra in het
zonnetje zetten. Dit vindt plaats op
maandag 12 december tijdens Te Gast
in de Rijpereilanden. De mantelzorgers
komen niet alleen uit Beemster, maar
ook uit de Zeevang, Schermer, Graft de
Rijp en uit Alkmaar. Na een gezellige
lunch wordt er een speciaal samengestelde middag georganiseerd met
o.a. creatieve activiteiten en diverse
workshops. Samen met de Waaier
Alkmaar, diverse sponsors en fondsen
wordt deze middag mogelijk gemaakt.
U ontvangt allen een persoonlijke
uitnodiging te zijner tijd. Bent u als
mantelzorger nog niet geregistreerd bij
WonenPlus, schrijf u dan snel kosteloos
in bij WonenPlus Beemster.

Voor wie is Samenkracht?

•
Bent u 65 jaar of ouder?
•
Mist u weleens mensen om u heen en wilt u graag anderen ontmoeten?
•
Gaat u minder gemakkelijk door het dagelijks leven dan vroeger?
•
Bent u gebaat bij hulp voor praktische zaken?
•
Heeft u weinig mensen in uw omgeving waarop u een beroep kunt doen?
Heeft u drie keer of meer “ja” geantwoord op bovenstaande vragen, dan kan
Samenkracht zeker voor u iets betekenen. Wilt u meer weten, dan kunt u contact
opnemen met het servicepunt.

Vervoersvoorziening

Bij Loket Wmo van gemeente Beemster
krijgt u advies over wonen, zorg en welzijn. De medewerkers van het Loket Wmo
zijn op de hoogte van allerlei activiteiten, voorzieningen en instanties bij u in
de buurt en kunnen u hierover informatie en advies geven. Zij zijn geopend
van maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur op Purmersteenweg
42, 1441 DM Purmerend. Of te bereiken
via telefoon en e-mail (0299) 452 555 of
loketwmo@purmerend.nl

of van het reguliere openbaar vervoer
kan in aanmerking komen voor een
vervoersvoorziening. Vervoersvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.
Eigen bijdrage
Voor het AOV betaalt u een ritprijs die
vergelijkbaar is met het tarief van het
reguliere openbaar vervoer. U kunt een
medepassagier meenemen, die betaalt
hetzelfde tarief. Een medisch noodzakelijke begeleider kan kosteloos mee.
Hiervoor is wel een begeleidersindicatie
nodig.

Munckhof-zorg-en-ziekenvervoer - Fotografie-Kiki

Een van de voorzieningen vanuit de
Wmo is de maatwerkvoorziening vervoer.
Voorbeelden hiervan zijn het collectief
Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en
individuele vervoersvoorzieningen zoals
een scootmobiel of aangepaste fiets.
Het AOV rijdt van deur tot deur en is
bedoeld voor ritten tot maximaal 25 km
vanaf uw woonadres. U wordt samen
met andere passagiers vervoerd in een
taxi of taxibus.
Voor wie?
Wie door een lichamelijke of psychische
beperking geen gebruik kan maken van
eigen vervoer, van vervoer door anderen

Een individuele vervoersvoorziening is een
maatwerkvoorziening
en daarvoor geldt een
eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk
van het inkomen en
vermogen, de gezinssamenstelling, de leeftijd
en de kosten van de
voorziening. De eigen
bijdrage wordt bepaald
en geïnd door het
Centraal Administratie
Kantoor (CAK).

Wie levert vervoersvoorzieningen?
De gemeente heeft voor het AOV een
contract met Munckhof. Voor individuele
vervoersvoorzieningen is een contract
met Meyra afgesloten.
Persoonsgebonden budget
Onder voorwaarden kunt u ook kiezen
voor een Persoonsgebonden budget
waarmee u zelf de voorziening kunt
inkopen bij een firma naar eigen keuze.
Deze mogelijkheid geldt niet voor het
AOV.
(bron: www.beemster.net)
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Beemster
erfgoedkamer
geopend

Iedere eerste maandagavond van de
maand van 20.00 – 22.00 uur is de
Beemster erfgoedkamer geopend
voor het publiek. Deze is gevestigd in
het voorhuis bij het Agrarisch museum, Middenweg 185, ingang achterzijde voorhuis.
Iedereen, zowel leden als niet-leden
van het Historisch Genootschap
Beemster, is welkom.
Behalve informatief over de geschiedenis van de Beemster is het met
koffie en thee ook heel gezellig. De
eerstvolgende data zijn 3 oktober
2016 20:00 - 22:00 en 7 november
2016 20:00 - 22:00 uur.

U bent van harte welkom op onze
inlooppunten:
Servicepunt WonenPlus Beemster

Triton 98
1443 BM Purmerend
T. 0299-820397
ma t/m woe van 9.00-12.00 uur
Wijksteunpunt Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54
1462 JN Middenbeemster
T 0299-748032
donderdag van 9.00-12.00 uur

