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Een nieuw Wijkkompas 2016/2017 ligt voor u, 
bijgewerkt en gecontroleerd op de actuele situatie. 
Dit derde Kompas kan opnieuw niet compleet zijn. 
Er zijn ook dit jaar keuzes gemaakt en we hebben 
waarschijnlijk mogelijkheden gemist. We hebben ons 
vooral gericht op de voorzieningen die in deze wijk te 
vinden zijn, maar waar we te weinig aanbod zagen, 
hebben we landelijke diensten toegevoegd. 

Onze wereld wordt in rap tempo gedigitaliseerd. Dat 
biedt nieuwe mogelijkheden, maar leidt tegelijk tot 
veel problemen. We hebben daarom geprobeerd bij 
het Wijkkompas 2016/2017 de voordelen van een 
klassiek gedrukt boekje aan te vullen met digitale 
beschikbaarheid. Het kompas komt in gedrukte vorm 
beschikbaar maar kan ook digitaal gevonden worden 
op onze website: www.ouderencontactprofburgwijk.nl.
In de digitale tekst kunt u doorklikken naar allerlei 
website-pagina’s. U kunt er ook gemakkelijker verder 
zoeken en u vindt er extra informatie.

Een heel belangrijke vernieuwing betreft de uitwisseling 
van vrijwillige diensten. Leiden is in april 2016 
gestart met BUUV. BUUV is een buurtmarktplaats 
waar bewoners per wijk vraag en aanbod kunnen 
uitwisselen. Dat gaat deels digitaal, deels via BUUV-
ambassadeurs en briefjes op een prikbord. Hoe dat in 
de praktijk uitwerkt, zullen we de komende maanden 
zien. We zien BUUV als een prachtige aanvulling op 
ons Wijkkompas. 

Vergeleken met vorige jaren is het aanbod van zorg- 
en welzijnsorganisaties veranderd en dat blijft zo 

doorgaan. We openen daarom dit nieuwe Wijkkompas 
met een aantal nuttige adressen en websites van die 
organisaties. Met behulp daarvan kan het precieze en 
actuele aanbod door uzelf opgezocht of nagevraagd 
worden. 

Leeswijzer:
De adressen in de volgende hoofdstukken betreffen:
A - Goed nabuurschap of vrijwilligerswerk 
B - Gesubsidieerde diensten 
C - Betaalde diensten. We kunnen niet altijd details   
 over de kosten geven. Vraag het na!  

Dit Wijkkompas wordt gratis verspreid onder alle 
65-plussers in de wijk die wij kennen. Krijgt u het 
niet: meld u aan bij het Ouderencontact Profburgwijk, 
dan ontvangt u dit Wijkkompas en de maandelijkse 
Nieuwsbrief.  

Disclaimer: 
Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid, de 
kwaliteit van de dienstverlening en de volledigheid van 
de informatie. 

Auteursrecht: 
Het auteursrecht berust bij Ouderencontact 
Profburgwijk, Leiden. Het Ouderencontact heeft 
daarmee het alleenrecht (delen van) het Wijkkompas 
openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.

Vormgeving: 
De vormgeving van het Wijkkompas is in handen van 
Beau Design, tel 06 - 536 095 90, www.beau-design.nl
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1

Voorafgaand aan de verschillende rubrieken in 
dit Wijkkompas wijzen we graag op een aantal 
adressen en websites van algemene instanties die 

veel informatie op hun website zetten. We raden u 
aan, als u een computer hebt, goed te kijken wat 
onderstaande adressen te bieden hebben!

Het eigen 
netwerk van 
Ouderencontact 
Profburgwijk 
☎ 06 - 577 028 00

www.ouderencontactprofburgwijk.nlContact

U vindt veel informatie en actuele programma’s op de website. U kunt ook 
voor informatie of vragen bellen met de Wijktelefoon op werkdagen van 
9.30 - 11.30; ingesproken boodschappen worden beantwoord. Informatie over 
relevante onderwerpen en programma’s voor de donderdagse Trigon-bijeen-
komsten vindt u verder in de maandelijkse Nieuwsbrief. Laat het weten 
wanneer u die nog niet krijgt. 

A

BUUV 
☎ 071 - 707 42 42 

www.leiden-leiderdorp.buuv.nuContact

BUUV is de nieuw opgezette marktplaats die vraag en aanbod van vrijwilligers-
hulpdiensten in Leiden en Leiderdorp per wijk bij elkaar brengt. Ouderencontact 
Profburgwijk heeft actief deelgenomen aan de opzet van deze nieuwe uitwis-
selingsmogelijkheid van onderlinge diensten. De organisatie is gebouwd op 
internet maar BUUV-ambassadeurs gaan u helpen als u telefonisch contact 
opneemt. Telefonische bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
(van 10.30 - 13.30 uur).

A

Nextdoor

www.nextdoor.nlContact

Nextdoor is een soort Facebook voor buren. Het is een gratis, besloten, niet 
beveiligd, netwerk voor het uitwisselen van berichten tussen mensen die in 
dezelfde wijk of naast gelegen wijken wonen. Erg modern! Aanmelden kan op 
www.nextdoor.nl

A

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Hulpstudent
☎ 088 - 258 02 58

Mw. Sanne Luesink • ☎ 06 - 123 291 99Contact

Hulpstudent is een landelijke organisatie die ook in Leiden heel actief is. 
Beschikbaar voor allerlei activiteiten, met een zwaartepunt op huishoudelijke 
hulp, maar ook kleine klussen in huis en tuin, of chauffeursdiensten. 
Betrouwbare, gescreende en flexibel werkende studenten. Contact loopt 
primair via het landelijke nummer en daarna via een lokale contactpersoon.

A

Sociaal Wijkteam 
Roodenburg 
☎ 071 - 516 49 05

E: swtroodenburg@leiden.nl • Roodenburgerstraat 1Contact

Iedere wijk heeft (in opdracht van de gemeente) een sociaal wijkteam waar de 
burger terecht kan met vragen over welzijn, zorg, ondersteuning en de WMO. 
Het Sociaal Wijkteam heeft een inloopspreekuur waar u verder wordt geholpen. 
U vindt het Sociaal Wijkteam in het vroegere GGD-gebouw. Vrije inloop voor 
bezoek en vragen: maandag, dinsdag en woensdag 9.00 - 12.00 en donderdag 
13.00 - 15.00 uur.

A

Gemeente 
Leiden 
☎ 14071

of ☎ 071 - 516 51 65 < vraag naar doorkiesnummer 4 >Contact

Veel relevante informatie is direct beschikbaar via telefoon 14071 van de 
gemeente. Daarnaast is veel info te vinden in de Stadsgids 2016: 
(http://smartmap.nl/lib/gemeentemedia/e-books/Leiden2016/#/1/)

A

Regelhulp

www.  https://gemeente.leiden.nl/themas/wmo/regelhulpContact

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die 
op zoek is naar zorg of ondersteuning.

A

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

      Belangrijke algemene adressen en    websites
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Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Vervolg ‘Belangrijke algemene adressen en websites’

Ouderen-
organisaties 
KBO, PCOB, 
ANBO

KBO: ☎ 071 - 532 52 80 • www.uniekbo.nl
PCOB: ☎ 071 - 522 05 57 • www.pcob.nl
ANBO: ☎ 071 - 580 10 38 • www.anbo.nl

Contact

De verschillende ouderenbonden bieden hun leden allerlei voorzieningen. 
Gezamenlijk organiseren zij voor hun leden hulp bij de belastingaangifte. Neem 
voor verdere informatie contact op met deze bonden. 

A

Alleszelf

www.alleszelf.nlContact

Een landelijke website voor zelfstandig wonende ouderen.    
Een uitgebreide, informatieve website met heel veel nuttige adressen rondom 
het thema ‘langer en beter zelfstandig wonen’. Een bijzonder goed startpunt 
voor mensen die graag achter de computer zitten.

A

Radius 
☎ 071 - 707 42 00

www.radiuswelzijn.nl • Professorenpad 1 Contact

De welzijnsorganisatie Radius heeft al vele jaren een ontmoetingspunt in 
de wijk: ‘t Trefpunt, Professorenpad 1 (tegenover Melchior Treublaan 41, achter 
de struiken). Iedere drie maanden verschijnt een programmaboekje dat bij 
‘t Trefpunt kan worden opgehaald en ook op donderdagochtend bij Trigon wordt 
verspreid.

A

Libertas Leiden
☎ 071 - 512 04 83 

www.libertasleiden.nl • dichtstbijzijnde post: Herenstraat 61Contact

Libertas Leiden is een brede thuiszorg- en welzijnsorganisatie in Leiden die in 
de wijk aanwezig is in de Lorentzhof aan de Zoeterwoudsesingel. Bewoners 
krijgen daar psychogeriatrische en/of medisch-specialistische zorg. Voor 
welzijnsactiviteiten is de dichtstbijzijnde post op Herenstraat 61. U kunt daar 
terecht voor computersteun e.d. op maandagmiddagen van 13.00 - 16.30. 
Voor persoonlijk contact met BUUV op dinsdagochtenden van 9.15 - 11.30. 
De organisatie biedt daarnaast thuiszorg, mantelzorgondersteuning en speciaal 
vervoer.

A

Activite en 
Activite 
ledenorganisatie
☎ 071 - 516 14 15

www.activite.nl Contact

Activite is een grote zorgaanbieder, verantwoordelijk voor veel thuiszorg in en 
rondom Leiden. Daarnaast is er de Activite ledenorganisatie (lidmaatschap 
kost € 18,- voor hele gezin) die tegen betaling veel diensten aan huis biedt, 
zoals audicien, kousen aanmeten, opticien, kapper, maaltijdservice, hovenier, 
klussendienst of pedicure. 

A

Vervolg ‘Belangrijke algemene adressen en websites
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2 Klussen in en rondom huis
Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Van Rossum
Tweewielers
☎ 071 - 750 81 32

www.vanrossumtweewielers.nl • Maasstraat 31b

Fietsreparatie. Fiets kan desgewenst worden opgehaald en thuisgebracht; 
vaak zonder extra kosten. Daarnaast ook aankoop van nieuwe, gebruikte en 
elektrische fietsen en ombouw van huidige fiets tot een elektrische fiets.  

C

ContactAanspreekbare 
wijkbewoner
☎ 071 - 514 68 69

Dhr. H. Feitsma • Kapteynstraat 43Contact

Beschikbaar voor allerlei kleine klussen in en rondom huis.
A

Aanspreekbare 
wijkbewoner
☎ 071 - 513 34 62

Mw. Hermien Teske • De Sitterlaan 18aContact

Verstelwerk aan kleding: knopen aanzetten, kleine reparaties, herstellen van 
zomen etc.

A

www.voorelkaarleiden.nl

AHiP (Hulp in Praktijk) biedt praktische hulp (vanuit kerken/parochies) voor 
mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk 
en niet voldoende financiële middelen hebben.

Stichting Voor 
Elkaar Leiden
HIP-Hulplijn 
☎ 06 - 108 173 52

Contact

En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

Leidse 
Klussenbank
☎ 071 - 512 56 96

www.klussenbankleiden.nl • ’s avonds of na 18.00 u. 071 - 512 23 31Contact

U kunt bij de Klussenbank terecht voor allerlei klussen in en rondom huis. 
Gespecialiseerd in witten, klein stucwerk, verfwerk, klein elektrisch werk etc. ±
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www.alchemillatuinontwerp.nl • Mw. Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75 

C

Klein werk in de tuin, desgewenst samen met u als bewoner/eigenaar. 
Aanpassingen aan de tuin om hem onderhoudsvriendelijker te maken.

Alchemilla
☎ 071 - 513 51 42

Contact

www.mabellestuin.nl • Stieltjesstraat 39 • ☎ 06 - 126 452 16

CTuinonderhoud en -ontwerp: allerlei soorten werkzaamheden. Ook klein 
onderhoud, zoals gras maaien, heg knippen, snoeiwerk etc. 

Mabelle’s
☎ 071 - 514 26 95

Contact

3 Zorg voor Planten en Dieren

Vervolg ‘Klussen in en rondom huis’

Maatwerk
☎ 06 - 295 025 70

www.maatwerk-leiden.nlContact

Timmer- en onderhoudsbedrijf dat zich richt op kleine tot middelgrote 
verbouwingen. 

C

http://www.vanrossumtweewielers.nl/haal-en-brengservice/
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4 Computerhulp
Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Seniorweb
☎ 030 - 276 99 65

www.seniorweb.nl

Voor al uw computervragen, of om meer te leren over uw computer, tablet 
of internet. SeniorWeb legt u alles stap voor stap in begrijpelijke taal uit. Stel 
uw vraag per telefoon of via de website. Bij computerproblemen kunnen de 
vrijwilligers ook bij u thuis komen. Zéér behulpzame, nuttige site!

Contact
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Student 
aan huis
☎ 0900 - 200 12 12

www.studentaanhuis.nl

Hulp in brede zin door ICT-studenten bij problemen met computers, tablets, 
smartphones. Ook uitleg en eventueel lessen.

Contact
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www.bplusc.nl • Nieuwstraat 4

Diverse computercursussen. 
Ook digitaal spreekuur: maandag 14.00-16.00 uur. 

BplusC
☎ 0900 - 232 30 00

Contact
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www.libertasleiden.nl/computer 
Buurtontmoetingsplek Herenstraat 61

Op maandagmiddag inloop van 13.00-16.30 uur, voor hulp bij gebruik van 
laptops, tablets, smartphones en fototoestellen.

Libertas
Leiden
☎ 071 - 512 04 83

Contact

e
 15

,-

Ouderen
contact
☎ 06 - 577 028 00

Tijdens 1e en 3e donderdag van de maand bij Trigon-bijeenkomstenContact

Voor kleine vragen en problemen bij gebruik van tablet, laptop en smartphone. 
Voor details: zie Trigon-programma in de Nieuwsbrief Ouderencontact en 
website. 

A

En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

www.oopoeh.nl

COpa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier. Een stichting die zich richt op de 
activering van ouderen door hen de kans te bieden als oppasmaatje te zorgen 
voor huisdieren van anderen in de eigen buurt.

Oopoeh

Contact

Honden-
uitlaatservice

www.hondenuitlaatservices.orgContact

Er zijn in de Leidse regio vele commerciële hondenuitlaatdiensten. 
Deze website noemt er een aantal en geeft aan wat die te bieden hebben 
en wat de kosten zijn. 

C

www.ag-tuinen.nl

CHovenier: allerlei soorten werkzaamheden. Ook klein onderhoud, zoals gras 
maaien, heg knippen, snoeiwerk etc. 

A.G. Tuinen
☎ 06 - 461 242 14

Contact

www.uitlaatservicestaart.nl • 4e Binnenvestgracht 30 

CHondenuitlaatservice, een uur per dag in een groep; ook halen en brengen. 
Abonnement voor 10 of 20 keer. Eerst kennismakingsgesprek.

Staart en Co
☎ 071-512 39 17 

Contact

Vervolg ‘Zorg voor Planten en Dieren’
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6 Maaltijden5 Boodschappen  
Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie PrijsnivoBereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

www.leiden-groentetas.nl • Tegenover Station Lammenschans
E: bestelling@leiden-groentetas.nl

Contact

Na online of telefonische bestelling wordt groente en fruit thuisbezorgd. 
Bezorgkosten: € 2,50 bij bestelling onder € 20,-. Daarboven gratis

C
Olyerhoek,
groente & fruit
☎ 06 - 536 822 82

Troefmarkt
☎ 071 - 512 03 53

Roomburgerlaan 18Contact

In winkel bestelde boodschappen kunnen worden thuisgebracht. 
Telefonisch bestellen en thuis laten bezorgen kan ook (zonder extra kosten).  

C

Bezorgservice
Albert
☎ 0800 - 235 25 23

www.ah.nlContact

Brengt boodschappen thuis op een afgesproken tijdstip.
Alleen online bestellen mogelijk. Minimale bestelling € 70,- per keer.

C
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En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

Bezorgservice
Spar
☎ 071 - 514 97 71

www.lange.spar.nl • Herenstraat 47Contact

Brengt boodschappen thuis op een zelf gekozen tijdstip. Online bestellen. 
Ook is het mogelijk na telefonisch contact bestellingen te laten thuisbezorgen. 
Bezorgkosten € 4,95 bij bestelling onder € 50,-. Daarboven gratis.

C

À la Inge
☎ 06 - 465 009 03

www.alainge.nl • Moddermanstraat 42 • E: info@alainge.nlContact

Cateraar in de wijk, speciaal voor kleinere feestjes: borrels, high teas, etentjes...
C

Cobetstraat 77
K.J. Vahrmeijer
☎ 071 - 512 00 39

Contact

Vers bereide maaltijden worden zonder bezorgkosten thuisbezorgd. Ook 
telefonisch bestelde boodschappen kunnen na overleg thuis worden afgeleverd. V
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www.nozeman.keurslager.nl • Van ‘t Hoffstraat 9
Nozeman
☎ 071 - 512 67 38

Contact

Keurslager in de wijk sinds 1934. Behalve vlees en gevogelte iedere week een 
selectie kant en klaar maaltijden. Dinsdagochtend tweede maaltijd gratis.

C

100° Celsius 
☎ 06 - 150 762 78

www.100gradencelsius.nl • Mw.Trui Rebergen • E: trui@100gradencelsius.nlContact

Bijzondere warme maaltijden, één dag van te voren bestellen en gratis 
thuisbezorgd. Ook borrels, buffetten, verjaarsfeesten voor kleine en grote 
gezelschappen. V
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Thuis-
afgehaald   
☎ 06 - 834 471 97

www.thuisafgehaald.nl • E: help@thuisafgehaald.nlContact

Landelijke organisatie met ook in onze wijk een groot aantal thuiskoks. 
Maaltijden kunnen worden afgehaald maar desgewenst, na telefonisch overleg, 
ook worden thuisgebracht. Dat is de afdeling ‘Bijzonder thuisafgehaald’. 

C

Thuisbezorgd
www.thuisbezorgd.nlContact

Een website met een heel groot aantal restaurants pizzeria’s etc, 
die maaltijden thuisbezorgen. Bestellen gebeurt online. 

C
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Vervolg ‘Vervoer’

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

www.valys.nl

Taxivervoer voor mensen met een aantoonbare mobiliteitsbeperking.  
Alleen voor grotere afstanden (vanaf 5 OV-zones). Valys-pas vereist.

Valys
☎ 0900 - 9630
(overdag)

Contact

B

www.rthr.nl • Klantenservice ☎ 0900 - 202 23 69

Biedt vervoer van deur tot deur in de regio Leiden tegen gereduceerd tarief. 
Ook nachtritten. Let op: wachttijden kunnen oplopen!

Regiotaxi
Holland Rijnland
☎ 0900 - 202 23 68
(reserveringen)

Contact
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Mw. Barry Schouten

Vervoersmogelijkheid met een kleine bus voor ouderen en gehandicapten. 
Maximaal 6 personen, eventueel met rolstoel. Afspraken over bestemming en 
tijdstip kunnen worden gemaakt met mevrouw Barry Schouten.

Libertas Leiden
☎ 071 - 514 95 45

Contact
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www.VoorElkaarLeiden.nl

HiP-Hulplijn (HiP: Hulp in Praktijk) biedt (vanuit kerken/parochies) praktische 
hulp zoals hulp bij vervoer aan mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen 
op een eigen sociaal netwerk en niet voldoende financiële middelen hebben. 

Stichting Voor 
Elkaar Leiden 
☎ 071 - 203 21 20
Libertasbus

Contact

A

www.seniorservice.nl

Vervoer van huis tot (zieken-)huis met begeleiding door een professionele 
mantelzorger.

Senior Service 
begeleid 
vervoer 
☎ 06 - 217 084 00

Contact
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En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

Eten met 
Gemak
☎ 085 - 273 79 62

www.etenmetgemak.nl/conny • Mw. Conny van der KrogtContact

Koelverse maaltijden. Vers, gekoeld en luchtdicht afgesloten.
Geen conserveringsmiddelen. Dagelijks ruime keus, vlees, vis of vegetarisch. e
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Radius/
Roomburg  
☎ 071 - 707 42 00

1x per 14 dagen op woensdag in zorgcentrum RoomburghContact

De ‘profpot’, de op het Professorenpad door Radius georganiseerde 
avondmaaltijd (Zorgcentrum Roomburgh – Hof van Roomburgh 46). Vooraf 
telefonisch opgeven is vereist. Transport is mogelijk door de bus van het 
zorgcentrum. Kosten zijn inclusief eventueel transport!. 
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www.lekker071.nl
Eet mee
☎ 06 - 494 955 66

Contact

Eenvoudige, Hollandse maaltijden die per dag, per week of per maand via de 
website kunnen worden besteld.

C

7 Vervoer

Vervolg ‘Maaltijden’

www.nszonetaxi.nl

Opvolger van de treintaxi. Goedkoper dan gewone taxi. Ook op Leiden 
Lammenschans. Vooraf telefonisch reserveren of via de website.

NS-zonetaxi  
☎ 0900 - 679 82 94

Contact

C

www.ns.nl

Online Assistentie Aanvraag. Vanaf een afgesproken ontmoetingspunt wordt u 
begeleid bij het in-, over- en uitstappen, naar de trein en naar de uitgang van het 
aankomststation.

NS  
☎ 030 - 235 78 22 
(24 uur bereikbaar)

Contact

A
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Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

8 Bewegen

www.visserfysio.nlFysiotherapie 
& sportschool 
Visser
☎ 071 - 512 31 11

Contact

Allerlei trainingen en sporten, ook specifiek voor senioren, onder deskundige 
begeleiding en in kleine groepen. Locatie: Van Vollenhovenkade 20a en 
Octavialaan 61 (Roomburg).

C

www.fysiotherapievandersalm.nlGroepspraktijk 
voor fysiotherapie
van der Salm
☎ 071 - 512 47 88

Contact

Fysiotherapeutische behandeling in het bijzonder bij ouderdomsklachten. 
Locatie: Lammenschansweg 10 en Roodenburgerstraat 1a. (Ook thuis mogelijk).

C

www.beweegmaatje.nl

Nieuw, landelijk, web-gebaseerd initiatief. Als u op zoek bent naar iemand om 
samen mee te sporten of te bewegen.

Holland Fit B.V.

Contact

A

E: beweegwinkel@radiuswelzijn.nl

Radius
☎ 071 - 707 42 00

Contact

Seniorengymnastiek in de Vredeskerk. Dinsdagochtenden van 
10.00 - 10.45 uur. Van 11.15 - 12.00 uur voor iets beweeglijker 80-plussers.
Daarnaast wordt weer een cursus yoga voor senioren en een cursus Zittend 
Tai-chi aangeboden.

C

Bewegen 
bij Ouderen-
contact
☎ 06 - 577 028 00

E: info@ouderencontactprofburgwijk.nlContact

Op donderdagochtenden van 9.30 - 10.30 uur kunnen wijkbewoners onder 
deskundige leiding deelnemen aan Chi-Kung. Proefles gratis. cu
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www.radiuswelzijn.nl

Radius organiseert activiteiten in ‘t Trefpunt Professorenpad 1. Iedere drie 
maanden verschijnt een programmaboekje dat bij ‘t Trefpunt kan worden 
opgehaald. Zie blz. 4.

Radius Leiden 
Zuidoost
☎ 071 - 707 42 00

Contact

A/B

De Zonnebloem 
☎ 071 - 514 03 81

Mw. Leny van Loon • Lorentzkade 77 • E: lenyvanloon@casema.nlContact

Afd. Leiden-Hartebrug/Lammenschans. Een vrijwilliger is beschikbaar voor (regel-
matig) bezoek aan huis wanneer er sprake is van een handicap, ziekte, eenzaamheid. 
Een aantal keer per jaar wordt een gezellige middag voor ouderen georganiseerd.

A

Ouderencontact
Profburgwijk
☎ 06 - 577 028 00
Trigon-activiteiten

www.ouderencontactprofburgwijk.nlContact

Iedere donderdagochtend van 10.30 tot ca 12.30 uur is er een activiteit en 
koffie voor oudere wijkbewoners in de kantine van korfbalvereniging Trigon, 
Cronesteinkade (aan het eind van de Roodenburgerstraat over het bruggetje 
linksaf). Het programma wordt regelmatig d.m.v. de Nieuwsbrief van de 
Ouderencontact Profburgwijk rondgestuurd. U kunt het ook aanvragen via de 
Wijktelefoon. De toegang is e 2,50 per keer via een strippenkaart van e 10,-.
Iedere laatste donderdag van de maand is er aansluitend een lunch waarvoor 
u zich bij de Wijktelefoon kunt aanmelden. Kosten e 5,- p.p. Vervoer mogelijk.

Door het Ouderencontact van de wijk worden ook huiskamerkringen zoals 
leeskringen georganiseerd. Voor details daarover verwijzen we naar onze 
Nieuwsbrieven – die we u graag regelmatig toesturen – en naar de website. 

A
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50plusnet
☎ 071 - 707 42 00

www.50plusnet.nlContact

Op MAX 50plusnet ontmoet u leeftijdsgenoten met wie u kunt mailen en chatten, 
om eventueel daarna samen of in clubverband activiteiten te ondernemen. Dit 
alles kan alleen via de site: www.50plusnet.nl/?pagina=41

A

Mw. Lyd van de Zwaan • E: L.vdzwaan@humanitas-rijnland.nl

Coördinatie Vriendschappelijk huisbezoek. Regelmatig contact: even bijpraten, 
koffie, een kleine wandeling. (Extra mailadres: rijnland@humanitas.nl)

Humanitas
☎ 071 - 576 56 30 /
06 - 129 190 47

Contact

A

Sensoor  
☎ 0900 - 0767

www.sensoor.nl • Locatie Leiden: ☎ 071 - 512 52 02Contact

U kunt terecht bij de telefoon- of chatdienst van Sensoor. U treft daar een 
opgeleide vrijwilliger die graag (anoniem) naar uw verhaal luistert. Het hoeft niet 
over problemen te gaan; ook gewoon om even te praten.

A

En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

www.bplusc.nl/bibliotheek/bibliotheekaanhuis 
E: bibliotheekaanhuis@bplusc.nl

Bibliotheek aan huis. Vrijwilligers luisteren naar uw wensen en halen en 
brengen boeken bij u thuis.

BplusC
☎ 0900 - 232 30 00

Contact
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Museum-
excursies
Ouderencontact
☎ 06 - 577 028 00

www.ouderencontactprofburgwijk.nlContact

Aansluitend op het Trigon-programma op donderdagochtenden (zie hoofdstuk 9) 
museumexcursies met rondleiding. Voor programma zie nieuwsbrieven en 
website van de Wijkgroep Ouderen. 

A

Met buurtbewoners mw. Helias Udo de Haes en dhr. Ton Polderman 
E: udodehaes@live.nl

Kleine natuur-georiënteerde excursies met buurtbewoners. Koffie en lunch naar 
Cronesteyn, de Vlietlanden, Wassenaarseslag, Meijendel etc. Steeds op vrijdag. 
Voor precieze data: neem contact op!

Kopje koffie 
in de natuur
☎ 071 - 514 09 59

Contact

A

www.4hetleven.nl

Theater- en Concertbezoeken. U bezoekt een door de Stichting geselecteerde 
voorstelling/uitvoering. U wordt opgehaald, vergezeld en thuisgebracht 
door een theater-/muziek-liefhebber van de Stichting Vier het Leven. 
Inschrijfformulier en programma’s kunnen worden aangevraagd. Aanmelding tot 
3 weken vóór de uitvoering. 

Contact

Vier het Leven
☎ 035 - 524 51 56 Ko
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Mw. Hermien Teske • E: li_9_hermien@outlook.com 

Elke laatste dinsdag van de maand een wandeling van 30-45 minuten 
in de buurt van Leiden. Daarna gezellig een kopje koffie.

Wandelgroep 
Halfuurtje
☎ 071 - 513 34 62

Contact

A
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E: info@academietoers.nl

Academietoers organiseert excursies op maat met speciale aandacht en 
expertise voor ouderen met verminderde mobiliteit. Excursies naar kunst, 
cultuur en natuur. 

Academietoers
☎ 0182 - 23 50 15

Contact

A

www.radiuswelzijn.nl

Met de Plusbus worden allerlei uitjes gemaakt. U wordt thuis opgehaald; 
steeds twee begeleiders aanwezig.  

Plusbus
☎ 071 - 707 42 00

Contact

A

Hoge Rijndijk 114

Sinds 1938 gespecialiseerd in damesmode, onder- en nachtmode, beenmode 
en textiel. Rolstoeltoegankelijk en op afspraak bezoek aan huis. 

Snijders, 
Textiel/Mode
☎ 071 - 512 35 78

Contact

A

www.radiuswelzijn.nl

Met de Plusbus worden allerlei uitjes gemaakt. U wordt thuis opgehaald; 
steeds twee begeleiders aanwezig.  

Plusbus
☎ 071 - 707 42 00

Contact

A

En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

De Zonnebloem
☎ 071 - 514 03 81

Afd. Leiden Hartebrug/Lammenschans • E: lenyvanloon@casema.nlContact

Excursies en kleine vakanties: zowel in Nederland als in het buitenland. 
Altijd professionele begeleiding aanwezig.

B

ECT 
zorgvakanties  
☎ 035 - 693 30 17

www.ect-zorgvakanties.nlContact

ECT (European Care & Travel) biedt luxueuze vakantieadressen annex 
zorghotel-adressen waar kortere of langere tijd verbleven kan worden. Ook 
allerlei individuele- en groepsreizen. 
ECR-de Statenhof, een zorghotel en zorgcentrum, is in aanbouw aan de 
Bachstraat in Leiden.

C

Er zijn vele vakantiemogelijkheden, ook wanneer zorg tijdens vakantie nodig is. Jaarlijks wordt een 
overzicht gegeven door de website van ‘Alleszelf’: www.alleszelf.nl/vakanties2016. 

Ook nuttig: www.zorg-vakanties.info en www.deblauwegids.nl. 
U vindt hier twee adressen met Leidse links.

Tot slot

Bij een vakantie met zorg vergoeden de meeste zorgverzekeraars het verblijf. 
Mogelijk wordt ook het verblijf van uw mantelzorger (gedeeltelijk) vergoed als 
u een indicatie hebt. Neem vooraf contact op met het Sociaal Wijkteam en uw 
zorgverzekeraar. 
Zie ook: www.mezzo.nl

11 Winkelen

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/thema-s/ondersteuning-op-maat/vervangende-zorg-of-respijtzorg
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13 Administratie, Financiën en Rijbewijs
Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

www.humanitas-rijnland.nl

‘Thuisadministratie’: coördinatie en hulp bij het weer op orde brengen 
van een vastgelopen thuisadministratie, bijvoorbeeld na verlies van partner. 
Geen langdurige dienstverlening.

Humanitas
☎ 06 - 134 050 43

Contact

A

Stichting Voor 
Elkaar Leiden
☎ 06 - 511 247 43

A

www.voorelkaarleiden.nl • Dhr. Johan de Gier
E: schuldhulpmaatje@voorelkaarleiden.nl

Contact

Hulp bij (dreigende) financiële problemen. 
‘Schuldhulpmaatjes’, gecertificeerde vrijwilligers, helpen hierbij.

Drogisterij van 
Harteveld 
☎ 071 - 512 35 77

Zeemanlaan 22b Contact

Pinautomaat binnen in de winkel. Wel zo veilig! Kom ’s ochtends; ’s middags is 
er vaak geen geld meer. 

Radius Leiden
☎ 071 - 707 42 00

www.radiuswelzijn.nl • E: info@radiuswelzijn.nlContact

De afdeling Financiële Dienstverlening kan hulp bieden bij thuisadminstratie. 
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ANBO/PCOB/
KBO

Gratis hulp voor leden bij belastingaangifte. Voor adressen zie hoofdstuk 1.

Regelzorg
☎ 088 - 232 33 00

www.regelzorg.nlContact

Seniorenkeuring rijbewijs. Regelzorg organiseert rijbewijs- en medische 
keuringen. Ook caravan-/camper-trainingen. Aanvragen 4 maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs. Kosten soms vergoed door zorgverzekering.

C

Rijbewijs-
keuringen
☎ 071 - 572 84 34

www.anbo.nl • Stichting Medipartners Nederland • Pompoenweg 9
E: info@stichtingmedipartners.nl

Contact

Rijbewijskeuringen voor 70+. Een stichting die met artsen in vrijwilligersdienst 
rijbewijskeuringen aanbiedt aan 70+ers. (Ook advies op korte termijn).
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14 Rechtshulp

Jurofoon
☎ 0900 - 1411

www.jurofoon.nlContact

Initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Telefonische consulten 
€ 0,25/minuut. Inloopspreekuur woensdag en donderdag 14.00-16.00 uur. 
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Juridisch Loket 
Leiden
☎ 0900 - 8020

www.juridischloket.nl 
Bargelaan 8a (bij achteruitgang station Leiden Centraal)

Contact

Aanspreekbaar voor allerlei juridische vragen. Korte gratis consulten 
(ca. 10 minuten). Initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Te
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Leidse 
Rechtswinkel
☎ 071 - 514 15 16

www.leidserechtswinkel.nl • Langegracht 61Contact

Vrijwilligersorganisatie. Biedt rechtshulp. Advisering alleen in de rechtswinkel 
Langegracht 61; niet per telefoon of mail.

A

https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/contact/leiden
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Vervolg ‘Rechtshulp’

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Vervolg ‘Overlast, Zorgen en Leefplezier’

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Informatielijn 
notarissen
☎ 0900 - 346 93 93

www.notaris.nlContact

Dienst van notariële beroepsorganisatie. Algemene vragen over erfenissen, 
testamenten, schenkingen etc. Informatie over het geven van een volmacht 
wanneer u zelf (tijdelijk) niet tot handelen in staat bent.  Bereikbaar tussen 
9.00 - 14.00 uur. Voor meer gedetailleerde vragen doorverwijzing naar notaris.
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Erfenis support
☎ 06 - 204 049 29

www.erfenissupport.nl • Dhr. Mr. Wencke van Dijk • Cobetstraat 50Contact

Praktische hulp en deskundig (fiscaal) juridisch advies bij het opstellen van 
een testament en hulp bij het afwikkelen van nalatenschappen. Ook aan huis. 
Desgewenst tezamen met notaris (kan ook aan huis).

C

Sygno   
☎ 06 - 515 313 75

www.sygno.nl • E: taco.zwaan@sygno.nlContact

Voormalig wijkgenoot Taco Zwaan treedt op als wettelijk vertegenwoordiger voor 
privé-personen die een curator, bewindvoerder of mentor nodig hebben. Sygno 
is een eenmanszaak. Opgenomen in het register van  bewindvoerders van het 
kantongerecht in Leiden.

C Meldpunt Zorg 
en Overlast
GGD
☎ 088-308 36 20

www.ggdhm.nlContact

Bemoeien is soms nodig: ernstig bezorgd over buurman of buurvrouw? 
Of veel overlast van buren? Op de website vindt u een meldingsformulier.

A

Aanspreekbare 
wijkbewoner
☎ 06 - 577 028 00

Mw. Carolien Polderman (mediator en vertrouwenspersoon) 
☎ 06 - 510 148 01 / 071 - 514 42 95
E: cwpoldevries@xs4all.nl

Contact

Moeilijkheden waarover gepraat moet worden. Overleg en suggesties voor 
contactadressen op gebied van conflicten en vertrouwenszaken. 

A

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden
☎ 06 - 526 371 19

www.libertasleiden.nl/buurtbemiddelingContact

Voor burgers gratis ondersteuning door opgeleide vrijwilligers bij conflicten 
met buren of in de buurt.

A

Steunpunt 
Huiselijk Geweld 
GGD
☎ 0800 - 2000

www.veiligthuishollandsmidden.nl •☎ 071 - 707 42 00Contact

Steun bij allerlei vormen van ‘mishandeling’: lichamelijk, financieel, seksueel, 
en bij verwaarlozing. Ook bij eventuele verdenking van familie of verzorgers.

A

Wijkagent
Politie
☎ 0900 - 8844

www.politie.nl/wijkagenten/leidenContact

De wijkagent voor de Professoren- en Burgemeesterswijk is Ruud Gijbels. 
‘Voor het veilig en leefbaar houden van de wijk’. U kunt hem bereiken!

A

Ouderen 
ombudsman 
☎ 0900 - 608 01 00

www.ouderenombudsman.nlContact

Een onafhankelijke gratis vraagbaak voor vragen over uiteenlopende 
onderwerpen zoals wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. 
Activiteit van het Nationaal Ouderen Fonds.

A15 Overlast, Zorgen en Leefplezier
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Vervolg ‘Overlast, Zorgen en Leefplezier’

Sensoor
Hulp op afstand
☎ 0900 - 0767

www.sensoor.nl • of ☎ 071 - 512 52 02Contact

Emotionele hulp op afstand, 24 uur per dag - 7 dagen in de week
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Netwerk 
Levensvragen  
Leiden
☎ 06 - 155 505 53 

www.netwerklevensvragenleiden.nlContact

Een onafhankelijke stichting die met subsidie van de gemeente Leiden een 
geestelijk verzorger (Universiteit voor Humanistiek) biedt. Zij komt graag met u 
praten over de vragen van het leven.

A

Sociaal 
Wijkteam  
☎ 071 - 516 49 05

Roodenburgerstraat 1 • E: swtroodenburg@leiden.nlContact

Met vragen op het gebied van verlies en rouw/relaties en huwelijk die tot 
voor kort werden neergelegd bij Kwadraad, kunt u nu terecht bij het Sociaal 
Wijkteam.  

A

De 
Leefplezier 
app          
☎ 071 - 516 49 05

www.leefplezier.nlContact

Wetenschappelijk wordt onderzocht wat ouderen verstaan onder leefplezier. 
Om u en andere mensen inzicht te kunnen geven in de patronen van hun eigen 
leefplezier. Doe mee en weet meer! Download de App in de Appstore 
of Playstore en doe mee met de code LEEF.

A

Wijkverpleging en andere zorg
aan huis 

De regelingen rondom ziekte, verzorging en 
verpleging aan huis, en opname zijn met ingang 
van 1 januari 2015 veranderd. Over de praktijk van 
de uitvoering van alle nieuwe wetten en regels is 
nog heel veel onduidelijk. De uitvoering verschilt 
bovendien van gemeente tot gemeente. 

1.   Hulp bij ernstige (chronische) ziekte waarbij 
‘24-uurs zorg’ nodig is,  wordt benaderd via de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en wordt gefinancierd vanuit 
de AWBZ nieuwe stijl. De indicatie is afhankelijk 
zijn van een CIZ-indicatie op basis van de ernst 
van de aandoening en de prognose (de oude zorg-
zwaarte-pakket [zzp]-classificatie). Deze CIZ-indicatie 
kan leiden tot opname in een instelling, maar de 
zorg kan in sommige situaties ook thuis worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld bij palliatieve zorg. De 
behandelend arts, de wijkverpleegkundige of het 
sociaal wijkteam kunnen u verder informatie geven 
en/of de verwijzing regelen. 

2.   Condities die nog geen opname 
noodzakelijk maken worden benaderd via de 
Zorgverzekeringswet (ZvW). Financiering wordt 
– naast een eigen bijdrage – gerealiseerd door de 
ziektekostenverzekeraars. De zorg wordt geïndiceerd 
en uitgevoerd door de wijkverpleegkundige en 
betreft naast de persoonlijke verzorging (wassen, 
aankleden etc)  ook verpleging in de thuissituatie. 

Aanvullende zorg in huis moet men zelf regelen 
(zie punt 3). In dit Wijkkompas: zie hoofdstuk 17 
over huishoudelijke hulp en hoofdstuk 20 over 
Mantelzorg.

Praktische gang van zaken. Als u thuis verpleging 
nodig heeft na een ziekenhuisopname, bij handicaps 
of beperkingen of bij ziekte en ouderdom, kunt u dit 
zelf aanvragen. U kunt ook vragen aan uw arts of aan 
de verpleegkundige in het ziekenhuis (afd ‘transfer’) 
om een aanvraag voor u in te dienen bij een door 
u gekozen zorgaanbieder. De wijkverpleegkundige 
van de zorgorganisatie die u gekozen heeft, zal 
vervolgens samen met u beoordelen of en voor welke 
indicatie u in aanmerking komt. Als u een indicatie 
heeft, wordt de zorg die u nodig hebt, vergoed door 
uw zorgverzekeraar. U heeft de keus uit verschillende 
zorgaanbieders. Grote, al lang bestaande 
organisaties die actief zijn in de hele Leidse regio 
zijn bijvoorbeeld Activite en Libertas Leiden. Maar 
er zijn ook kleine organisaties zoals Care2all of het 
kleinschalige team van Buurtzorg dat wijkgericht 
werkt. Zie volgende bladzijde.

3.  Overige, niet-verpleegkundige ondersteuning 
voor thuiswonenden wordt geregeld binnen de 
herziene Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). De uitvoering van de WMO ligt bij de 
gemeente. In Leiden wordt de uitvoering vervolgens 
gecoördineerd door Sociale Wijkteams. De 
Professoren- en Burgemeesterswijk valt onder het 
team van het district Roodenburg.
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Vervolg ‘Rondom Zorg & Verpleging aan huis’

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Praktische gang van zaken. In een gesprek met 
het Sociaal Wijkteam (het ‘keukentafelgesprek’) 
wordt geïnventariseerd voor welke voorzieningen de 
betrokkene in aanmerking komt (rolstoel, traplift, 
etc). Daarnaast wordt besproken welke hulp in 
huis nodig of gewenst is. Het Sociaal Wijkteam 
inventariseert uw behoeften en eigen mogelijkheden 

en bekijkt welke hulp er eventueel voor u geregeld 
kan worden, en wat de financiële consequenties 
zijn. Soms kan bij de gemeente een verzoek worden 
ingediend voor een persoonsgebonden budget 
(PGB). Vaak echter moet een beroep worden gedaan 
op familie, buren, en andere mantelzorgers. 
Zie verder hoofdstuk 17-20.  

Libertas Leiden
☎ 0900 - 516 81 68

www.libertasleiden.nlContact

Grote gevestigde Thuiszorgorganisatie voor Leiden en omstreken.

Buurtzorg 
Leiden
☎ 06 - 122 025 11

www.leiden.buurtzorg.net • Raamsteeg 2 
E: leiden@buurtzorgnederland.com

Contact

Wijkgerichte verpleging door een kleinschalig team gediplomeerde 
verpleegkundigen. Persoonlijk contact mogelijk met wijkgenoten/verpleegkundigen 
mw T. Versluys 06 - 104 113 42 of mw. H. van der Veen 06 - 123 732 36.

Care2all.nl
☎ 071 - 888 00 48

www.care2all.nl • Mw. Ellen Jonk • Lammenschansweg 15bContact

Thuiszorg waarbij de mens centraal staat. Kleine vaste teams, persoonlijke en 
flexibele zorg. Onder één dak met Zuiderapotheek en enkele huisartsen; daar 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 09.00-17.00 uur.

Regelhulp

www.regelhulp.nlContact

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid over financiële regelingen voor 
iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Het houden 
van het keuken-
tafelgesprek

www.alleszelf.nl/keukentafelgesprekContact

Nuttige tips voor het bevredigend laten verlopen van ‘keukentafelgesprekken’ 
bij het Sociaal Wijkteam. Vraag er bijvoorbeeld altijd iemand bij! 

ActiVite
☎ 071 - 516 14 15

www.activite.nlContact

Grote gevestigde Thuiszorgorganisatie voor Leiden en omstreken.

En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

17 Huishoudelijke hulp

Inleiding
Huishoudelijke hulp kan via de WMO (het Sociaal 
Wijkteam) worden geregeld. Die weg via de WMO 
is vooral gunstig wanneer uw inkomsten minder 
bedragen dan 120% van het minimumloon. In een 
‘keukentafelgesprek’ bij het Sociaal Wijkteam krijgt 
u (al dan niet) een indicatie, en als bovendien 
vastgesteld wordt dat partners of anderen uit 
uw sociaal netwerk onvoldoende in staat zijn de 
gevraagde hulp te leveren, krijgt u de mogelijkheid 
huishoudelijke hulp te krijgen van één van de 15 

door de gemeente gecontracteerde organisaties. 
Het aantal uren hulp wordt door de indicatie 
bepaald, niet door uzelf. Er geldt in dat geval geen 
eigen bijdrage. Bedragen uw inkomsten meer dan 
120% van het minimumloon dan geldt dezelfde 
systematiek maar wordt er een eigen bijdrage 
gevraagd (€ 12,50 per uur, in 2016).
De hieronder genoemde adressen kunt u zelf, 
geheel buiten de WMO om, benaderen. De kosten 
draagt u zelf, of kunnen (deels) worden vergoed als 
u een PGB hebt.  
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Vervolg ‘Huishoudelijke hulp’ 18 Vervolg ‘Voorzieningen aan huis’
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)Homeworks
☎ 0800 - 2003

www.homeworks.nlContact

Homeworks is een ook in Leiden aanwezige, landelijk opererende vereniging 
waarbij je na overleg met een contactpersoon een eigen vaste hulp voor 
huishoudelijke hulp kunt inkopen.
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Hulpstudent.nl
☎ 088 - 257 802 58

www.hulpstudent.nl • E: recruitmentleiden@hulpstudent.nlContact

De studenten zijn flexibel inzetbaar voor huishoudelijke werkzaamheden, 
boodschappen, klein werk in de tuin etc. Bij Hulpstudent krijgt u een persoonlijke 
contactpersoon.

Activite 
Actief Plus  
☎ 071 - 516 13 29

www.activite.nlContact

Hulp bij het huishouden is mogelijk voor mensen die, als gevolg van ouderdom, 
ziekte, handicap of bijvoorbeeld een operatie, (tijdelijk) niet meer in staat zijn om 
zelf het huishouden te doen. Als ook hulp van familie, buren of kennissen ontbreekt. pr
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En verder: BUUV, Hulpstudent. Voor adressen zie blz 4-5Contact

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

18 Voorzieningen aan huis

Sociaal Wijkteam  
Roodenburgdistrict 
☎ 071 - 516 49 05 

E: swtroodenburg@leiden.nlContact

Overleg en advies over aanpassingen aan huis en woonomgeving om langer 
thuis blijven wonen mogelijk te maken.

Vegro thuiszorgwinkel • Van Vollenhovenkade 75

Vegro
(landelijk nummer) 
☎ 0800 - 288 77 66

Contact

Vegro’s thuiswinkel biedt een grote verscheidenheid aan hulpmiddelen om 
langer zelfstandig te blijven wonen en de verzorging aan huis makkelijker te 
maken. De hulpmiddelen kunnen gekocht, gehuurd  en soms geleend worden. 
De medewerkers voorzien u van een passend advies.     

C

ActiVite
Diensten aan huis 
☎ 071 - 516 14 15

www.activite.nl • E: ledenorganisatie@activite.nlContact

Bij beperkte mobiliteit kunnen verschillende diensten naar u toekomen: 
audicien, kapper, opticien voor oogmeting en afstellen van bril, aanmeten 
schoenen, kousen en kleding, pedicure, stoelmassage, schoonheidsspecialiste. 
Kosten wisselen per voorziening.  

De ActiVite Ledenorganisatie kan ook behulpzaam zijn bij administratie, 
tuinonderhoud, klussen in huis, schoonmaak, en was- en strijkservice. 
Voor deze diensten worden normale commerciële vergoedingen berekend 
(vaak 10% korting).

A

Welzorg
☎ 071 - 581 062 34  

www.welzorg.nlContact

Hulpmiddelenwinkel zoals Vegro; niet in de wijk maar een nuttige 
aanvulling. 

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

Thuisleefgids
☎ 06 - 468 091 84

www.thuisleefgids.nlContact

Consumentenplatform met veel en overzichtelijke informatie over producten en 
diensten die bijdragen aan langer en zelfstandig thuis wonen. 

A

http://www.activite.nl/home/welzijn-en-gezondheid/ledenorganisatie
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Vilans
Hulpmiddelenwijzer

www.hulpmiddelenwijzer.nlContact

De Hulpmiddelenwijzer is een product van Vilans, het Kenniscentrum van 
de overheid voor langdurende zorg. Website met uitgebreide informatie over 
hulpmiddelen en domotica. Vilans publiceert een praktisch boekje over 
zelfredzaamheid in het huishouden: M. Kastermans e.a. Zelfredzaam zijn, 
zelfredzaam.
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19 Personenalarmering

Alarmering kan eenvoudig georganiseerd worden. 
Met behulp van een klein, licht, en goedkoop 
GPS-gestuurd apparaatje kunt U heel eenvoudig 
met uw partner of mantelzorger in contact blijven 
(bv.‘Wuzzie-pebbles’ te verkrijgen bij Vegro). 
(www.vegro.nl). Vergelijkbare functionaliteit kan 
ondergebracht zijn in een mobiele telefoon (bv 
Golivephone, zie www.thuisleefgids.nl)
Een professioneel alarmeringsapparaat is een 
kastje in uw huis met een bijbehorend medaillon 
aan een halsketting. Door één druk op de knop 
van dat medaillon hebt u via het kastje contact 
met een alarmcentrale. De centrale beschikt over 

uw medische gegevens. Zij horen u dag en nacht 
en zetten de hulp in die nodig is. De thuiszorg 
of een mantelzorger zal binnen een half uur bij 
u zijn. Andere functionaliteiten zijn: valdetectie, 
inactiviteitenalarm, gebiedsafbakening en 
dwaaldetectie.

U kunt zelf een organisatie kiezen. 
Een overzicht wordt geboden door Alles Zelf: 
www.alleszelf.nl/alarmering. 
In onze wijk kan professionele alarmering geregeld 
worden via Radius. Personenalarmering valt onder 
de basisverzekering. 

☎ 06 - 468 091 84 • E: swtroodenburg@leiden.nlContact

A
Sociaal 
Wijkteam
☎ 071 - 516 49 05

Het Sociaal Wijkteam kan behulpzaam zijn bij het organiseren van mantelzorg. 
Het zal gaan over de rol van familie en buren, van welzijnsinstellingen, van 
particuliere instellingen voor het leveren van mantelzorg, en over de financiële 
aspecten van een en ander. Wanneer die mantelzorger (tijdelijk) overbelast 
raakt zijn er mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Het Sociaal 
Wijkteam is de instantie om mee te denken bij het vinden van oplossingen. 
Zie ook hoofdstuk 16 en 17 en verder inleiding hoofdstuk 17.

Wij zijn Eva  
Mantelzorg-
ondersteuning 
☎ 071 - 616 14 45

www.wijzijneva.nlContact

Advies en ondersteuning voor mantelzorgers die wordt geboden door 
vrijwilligers en gefinancierd door de samenwerkende gemeentes Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Aanspreekbare 
wijkbewoner   
☎ 06 - 577 028 00

E: info@ouderencontactprofburgwijk.nlContact

Veel wijkbewoners zijn bereid tot burenhulp. Zodra echter langdurige en  
veeleisende hulp nodig is, is burenhulp te weinig. Bellen met de wijktelefoon 
kan altijd! Dan denken we mee.

A

Senior Service   
☎ 06 - 217 084 00/
☎ 0800 - 1669

www.seniorservice.nlContact

Maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, met Rotterdams 
regio-kantoor en vaste, veelal wat oudere medewerkers in Leiden. Hulp en 
begeleiding bij de meest uiteenlopende zaken, incidenteel of voor langere 
tijd. Geen verpleegkundige handelingen. Minimale afname 2 uur per keer; ook 
slaapwacht mogelijk. Ook kleine huishoudelijke taken.
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http://www.vegro.nl/wuzzi-alert-zwart/nl/product/8246/
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Vervolg ‘Mantelzorg’

Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo

www.handeninhuis.nlContact

Landelijk werkende organisatie (Stichting Mantelzorgvervanging Nederland) 
die zich richt op 24-uurs vervanging van de (meestal in hetzelfde huis als 
de patiënt wonende) mantelzorger zodat de mantelzorger er even  tussen 
uit kan. Voor 3 of meer etmalen. Mantelzorgvervanging, ook ‘respijtzorg’ 
genoemd, wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Handen-in-Huis regelt 
de toestemming bij uw zorgverzekeraar en heeft ca. 8 weken nodig om een 
passende vrijwilliger te vinden.
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Handen-in-huis    
☎ 030 - 659 09 70

Mezzo   
☎ 0900 - 202 04 96

www.mezzo.nl • E: mantelzorglijn@mezzo.nlContact

Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Uitgebreide informatieve website. Ook voor juridisch advies.

Diverse mogelijkhedenContact

AZorghotel

Het zorghotel is er voor een kort verblijf wanneer geen mantelzorg beschikbaar 
is, bijvoorbeeld voor revalidatie na ziekenhuisopname. Goede mogelijkheden 
zijn o.a. ‘Lorentzhof’ van Libertas (071-516 81 68), ‘Topaz Revitel’, boven 
ROC-gebouw achter Station Centraal (071- 525 19 99), en ‘De Kim’, in 
Noordwijk aan Zee (071-364 07 30).
N.B. voor verblijf in de Kim: wordt tijdig lid van Wikvitaal (www.wikvitaal.nl).

www.alleszelf.nlContact

AAlleszelf

Organiseren van zorg d.m.v. digitale agenda. Een digitale agenda is een 
website of een app waarmee u zorg kunt organiseren, taken kunt plannen 
en informatie kunt delen. De basis van een digitale agenda is een eigen en 
besloten hulpnetwerk van contacten die u zelf kiest. Naast familie, buren, 
andere mantelzorgers of vrienden, kunt u ook zorgprofessionals toelaten. 
De website geeft een overzicht van de verschillende sites en apps.

Marente 
Hospice Issoria 
☎ 071 - 514 22 75

www.issoria.nl • Issoria Hospice • Burggravenlaan 11Contact

Hospice Issoria is een woonhuis voor mensen die binnenkort verwachten 
te sterven. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met een 
coördinator: Issoria is ook beschikbaar voor rouwondersteuning (ook aan 
anderen dan Issoria-patiënten). www.marente.nl
Een tweede hospice, Sint Elisabeth Gasthuis, is net buiten de wijk maar in het 
centrum van Leiden. ☎ 071 - 409 33 33

B

Stichting 
Terminale 
Thuiszorg door 
vrijwilligers 
Leiden en 
omstreken
☎ 06 - 510 020 71

E: terminalethuiszorg@gmail.comContact

Terminale zorg aan huis kan geleverd worden door ieder van de verschillende 
thuiszorgorganisaties. Daarnaast kunnen vrijwilligers van de Stichting 
Terminale Thuiszorg ondersteuning geven. Hun taak is ondersteunend aan die 
van thuiszorg en mantelzorgers. De stichting is sinds 1986 actief met een 
aantal goed geschoolde en begeleide vrijwilligers. 

A

21 Rondom het levenseinde

http://www.alleszelf.nl/digitaleagenda/
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Bereikbaarheid & omschrijving dienstOrganisatie Prijsnivo
Bezoek aan huis ........................ 9
Bezoek van anderen ................... 9
Bezorgen boodschappen ............. 5
Bibliotheek aan huis ................... 9
Boekenkring ............................... 9
Boodschappen, hulp bij, bezorgen 5
Bridgen...................................... 9
Buurtbemiddeling ..................... 15
BUUV ........................................ 1
Catering .................................... 6
CiZ-indicatie (Centrum 
Indicatiestelling Zorg) ............... 16
Computerles .............................. 4
Computerreparatie ..................... 4
Conflicten ................................ 15
Contact met anderen .................. 9
Contact met anderen via internet . 9
Contact met anderen, bezoek van 9
Cursussen ............................. 4, 9
Dieren, zorg voor ........................ 3
Digitale agenda bij organisatie 
zorgverlening ............................ 20
Domotica (technische 
hulpmiddelen) .......................... 18
Eenzaamheid ......................... 1, 9
Erfenissen ............................... 14
Excursies ............................. 9, 10
Fietsreparaties aan huis ............. 7
Financiële zaken ...................... 13
Fitness ...................................... 8
Fysiotherapie ............................. 8
Geldopname (pinnen) ............... 13
Gemeente Leiden ........... 1, 16, 17
Geweld .................................... 15
Gezelligheid, aanspraak .............. 9
Hond uitlaten ............................. 3
Hospice ................................... 21
Huisdierenoppas ........................ 3
Huiselijk geweld ....................... 15
Huishoudelijke hulp .................. 17
Huiskamerkringen ...................... 9
Hulp bij klussen ................... 2, 18
Hulpmiddelen in huis ................ 18
Hulpmiddelen, vervoer naar ......... 7

Hulpstudent ..................... 1, 7, 17
Hulpverlening, telefonisch ..... 1, 15
Indicatiestelling Zorg, CiZ  ......... 16
Internet ..................................... 4
Ipad .......................................... 4
Juridische hulp ..................... 1, 14
Kaartspelen ............................... 9
Keukentafelgesprek .................. 16
Klaverjassen .............................. 9
Kleding kopen ...................... 2, 11
Kledingherstel ............................ 2
Klussen in huis .......................... 2
Koffie drinken gezamenlijk ........... 9
Leeskring................................... 9
Leiden, gemeente ........... 1, 16, 17
Leiden, stadsgids ....................... 1
Levenseinde ............................ 21
Lezingen .................................... 9
Libertas, Leidse welzijns- en 
zorgorganisatie .......................... 1
Lunchen gezamenlijk .................. 9
Maaltijden thuisbezorgd .............. 6
Maatschappelijk werk ............... 15
Mailen, chatten .......................... 9
Mantelzorg ............................... 20
Mantelzorgondersteuning .......... 20
Mantelzorgvervanging ............... 20
Mediator .................................. 15
Mishandeling (ook emotioneel, 
financieel) ................................ 15
Mobiele alarmering ................... 19
Mobiele telefoon, les .............. 4, 9
Museumbezoek, met vrijwilliger . 10
Muziekuitvoering, met vrijwilliger 10
Nalatenschappen ..................... 14
Notarissen ............................... 14
Ombudsman ouderen ............... 15
Ondersteuning bij ziekte ..... 16, 20
Ondersteuning, psychisch, 
emotioneel .................. 16, 20, 21
Ontmoeting ................................ 9
Organisatie zorgverlening met 
digitale agenda ........................ 20
Organisaties voor ouderen .......... 1

Ouderenbonden ......................... 1
Ouderencontact Profburgwijk ... 1, 9
Overlast ................................... 15
Palliatieve zorg ......................... 21
Personenalarmering.................. 19
Persoonsgebonden Budget.. 16, 17
PGB (Persoonsgebonden Budget)
......................................... 16, 17
Pinnen (geldopname) .................. 3
Planten, zorg voor ....................... 3
Plusbus, uitje met begeleiding ... 10
Psychische hulp ........... 16, 20, 21
Radius, Leidse welzijnsorganisatie
............................................. 1, 9
Rechtshulp .......................... 1, 14
Respijtzorg (vervanging mantelzorg)  
............................................... 20
Rijbewijskeuring ....................... 13
Rolstoelbus ............................... 7
Rouw, hulp bij..................... 16, 21
Schoonmaakhulp ..................... 17
Schulden, hulp bij ..................... 13
Schuldhulpmaatje..................... 13
Sociaal Wijkteam.......1, 16, 17, 20
Sociale alarmering ............... 9, 19
Spelletjes .................................. 9
Sportactiviteiten ......................... 8
Stadsgids Leiden ....................... 1
Strijken .................................... 17
Tablet ........................................ 4
Taxi ........................................... 7
Telefonische hulpverlening ........ 15
Telefooncirkel ........................... 19
Televisiezenders, hulp bij ............ 4
Terminale thuiszorg ...... 16, 20, 21
Testamenten ............................ 23
Theaterbezoek met vrijwilliger .... 10
Thuiszorg ................................. 16
Thuiszorgwinkel ........................ 18
Trigon activiteiten Ouderencontact 
................................................. 9
Tuinonderhoud, hulp bij ......... 3, 18
Uitgaan ................................... 10
Uitstapjes met vrijwilliger .......... 10

Uitvaart ................................... 21
Vakantie, begeleiding .......... 10, 12
Valpreventie ............................. 18
Veiligheid in de wijk .................. 24
Veiligheid in huis ...................... 18
Verlies, hulp bij ........................ 21
Verpleging ................................ 16
Vertrouwenszaken .................... 15
Vervoer ...................................... 7
Vervoer hulpmiddelen ................. 7
Verwaarlozing ........................... 15
Verzorging .......................... 16, 17
Voorzieningen aan huis ............. 18
Vrijwilligershulp ................ 1, 9, 10
Wandelen .................................. 8
Wegwijzer zorg, digitaal ............... 1
Welzijnsorganisaties in Leiden 
..................................... 1, 16, 17
Werkster .................................. 17
Wet Langdurige Zorg (WLZ) ........ 16
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) ......... 16, 17
Wijkagent ................................ 15
Wijkverpleegkundige ................. 16
Winkelen ................................. 11
WLZ (Wet Langdurige Zorg) ........ 16
WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) .................. 16, 17
Yoga .......................................... 8
Zelfstandig blijven wonen, 
informatie .................................. 1
Ziekte, ondersteuning bij ..... 16, 20
Zorg in huis ....................... 16, 17
Zorgaanbieder .......................... 16
Zorghotel ........................... 12, 20
Zorgtoeslag aanvragen .............. 13
Zorgvakanties .......................... 12
Zorgverzekeringswet (ZvW) ........ 16
Zorg-zwaarte-pakket, indicatie (ZZP)  
............................................... 16
ZvW (Zorgverzekeringswet) ........ 16
ZZP-indicatie (Zorg-zwaarte-pakket)  
............................................... 16

Humanitas  
☎ 06-131 235 75

Mw. Anne Remeijn • E: remeijn@humanitas-rijnland.nl
Mw. Nelleke van der Oord • E: vanderoord@humanitas-rijnland.nl

Contact

Steun bij rouw en verlies: een vrijwilliger komt op bezoek en is beschikbaar 
voor steun.

A

Landelijk 
Steunpunt Rouw 
en Verlies  
☎ 033 - 461 68 96 

www.landelijksteunpuntrouw.nlContact

Hulp en steun bij rouw en verlies op zowel emotioneel als zakelijk gebied.
A

Salut Uitvaart-
begeleiding  
☎ 06 - 391 880 35 

Mw. Sabien de Bruijne • Wasstraat 30 • 2313 JJ Leiden
E: lainfo@salut-uitvaartbegeleiding.nl

Contact

Salut staat voor een laatste groet, een vaarwel aan een dierbare.

C

Het aanbod voor ouderen van diverse zorg-en welzijnsorganisaties staat in het Wijkkompas zoveel mogelijk 
per onderwerp in een hoofdstuk bij elkaar. Hoofdstuk 1  opent met een aantal nuttige adressen en 
websites van organisaties die op meerdere gebieden dienstverlening bieden en advies kunnen geven. 
Het is aan te raden ook altijd dit hoofdstuk 1 te raadplegen.

22 Trefwoorden
OP HOOFDSTUK

24-uurszorg ....................... 16, 20
Aanpassingen in huis ............... 18
Aanspraak ................................. 9

Activite, Leidse welzijns-en 
zorgorganisatie .......................... 1
Administratie ..................... 13, 18

Alarmering ............................... 19
AWBZ ...................................... 16
Begeleiding vakantie, uitstapje 10,12

Belastinghulp ........................ 1,13
Bewegen.................................... 8
Bewindvoerder ......................... 14

Vervolg ‘Trefwoorden’
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Er bestaat een nauwe samenwerking tussen 
de Wijkvereniging van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk en het Ouderencontact in 
dezelfde wijk. De uitgave van deze nieuwe druk 
van het Wijkkompas is door de wijkvereniging 
mede mogelijk gemaakt. 

Met dank aan...

We stellen het bijzonder op prijs dat de – net 
buiten onze wijk gevestigde – zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid ook deze uitgave 2016-2017 
van het Wijkkompas heeft willen steunen.

Tenslotte...

Van Ouderencontact Profburgwijk word je geen lid en je betaalt 
geen contributie. Veel oudere wijkbewoners hebben bij het 
verschijnen van de tweede druk hun steun betuigd met een 
financiële bijdrage. Het is in de allereerste plaats dankzij die 
bijdragen dat we aan de productie van deze derde uitgave 
hebben durven en kunnen beginnen. Dank aan velen!

Ruimte voor aantekeningen
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...........................................................................................................................................................................................................

We zijn heel blij dat de Gemeente Leiden bereid 
was dit Wijkkompas naar alle huishoudens met 
één of meer 65-plussers in onze wijk te sturen. 
Als Ouderencontact zijn wij daar om 
privacyredenen uiteraard zelf niet toe in staat.
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Ouderencontact
Profburgwijk Leiden

Bereikbaar op : ☎ 06 - 577 028 00
werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur

E: info@ouderencontactprofburgwijk.nl

www.ouderencontactprofburgwijk.nl

Postadres stuurgroep: 
Rita de Boer, Asserstraat 66, 

2313 GH Leiden

Bankrelatie:
NL79 INGB 0005 5676 59 van de Vereniging 

Professoren- en Burgemeesterswijk onder 
vermelding van OUDERENCONTACT.




