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Inleiding
De gemeente Zandvoort kent een unieke samenwerking op lokaal niveau tussen aanbieders
op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Door middel van een samenwerkingsconvenant
hebben deelnemende partijen verklaard duurzaam met elkaar samen te werken, zodat
lokaal een naadloos aanbod van wonen, zorg en welzijn wordt gerealiseerd. Onderdeel van
de samenwerking is het duurzaam exploiteren van het steunpunt OOK Zandvoort - de
financiering en aansturing van het steunpunt worden gedragen door de samenwerkende
partijen.
De hechte samenwerking op lokaal niveau kan gerelateerd worden aan de historie van het
dorp Zandvoort - door de relatief geïsoleerde ligging van het dorp, ingeklemd tussen zee en
natuurgebieden, is Zandvoort vanouds een hechte gemeenschap, waar men veel op elkaar is
aangewezen. De civil society, maatschappelijke zorgzaamheid, waar de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning zo aan appelleert, zit in de Zandvoortse genen. Hierdoor
bestaat een vruchtbare bodem waarop een project als Steunpunt OOK Zandvoort tot
wasdom heeft kunnen komen.
Doelstelling
Alle inwoners van Zandvoort zijn welkom in het Steunpunt. De focus is gericht op inwoners
die door ziekte, beperking of ouderdom steun kunnen gebruiken.
Door mensen waar nodig is te ondersteunen, kan Zandvoort voor iedereen een fijne plek
zijn om te wonen en te leven.
5 jarig jubileum
In september vierde het Steunpunt het 5 jarig bestaan van het pand in de Flemingstraat.
Eén plek voor iedereen. De feestweek bood een gevarieerd programma waarbij alle
inwoners deel konden nemen aan bijvoorbeeld thema bijeenkomsten en kennis maken met
het diverse aanbod . Op 3 locaties in het dorp stonden wensbomen waarin inwoners hun
wens konden hangen.
De vrijwillige medewerkers zijn in de feestweek extra bedankt voor hun inzet met een
attentie.
Er is een jubileum uitgave gemaakt waarin de partners van OOK Zandvoort aangeven hoe in
Zandvoort de samenwerking op gebied van wonen welzijn en zorg vorm heeft gekregen.
Deze uitgave is gepresenteerd aan alle partners en genodigden tijdens de feestweek.
Via kranten, radio, websites en sociale media is veelvuldig aandacht besteed aan het
Steunpunt. Hierdoor weten nog meer Zandvoorters de weg naar het Steunpunt te vinden.
Als u vragen of ideeën heeft na het lezen van dit jaarverslag, nodig ik u van harte uit deze
met mij te bespreken.
Nathalie Lindeboom
coördinator
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Activiteiten
Huiskamerproject OOK Samen
Het project OOK Samen is voor oudere inwoners, die behoefte hebben aan contacten met
leeftijdgenoten en activiteiten. Begin 2012 zijn we met een 2e zondag per maand gestart. Deze wordt
inmiddels ook goed bezocht. De vaste donderdag heeft 7 bezoekers per keer.

De bewonerscommissie van het Huis in ’t Kostverloren (HIK) staat positief tegenover 1 dag
OOK Samen op zondag in de zaal van het HIK aan de Burgemeester Nawijnlaan. In 2013
starten we daar op elke 4e zondag van de maand.

Voor de deelnemers van OOK Samen wordt bewust de verbinding met de wijk opgezocht.
We boden een cursus zitdansen aan en ook het mozaïeken stond open voor wijkbewoners.
Met ingang van 2013 wordt met een activiteitenkalender gewerkt.
Op 2e Kerstdag was er een gezellige kerstbrunch. Mede dankzij de inzet van zes vrijwilligers
werd het een fijne dag voor de deelnemers. Er werd samengewerkt met Zorgcontact, die ook
dagbesteding had op deze dag.

Vrijwilligster Rita tijdens de kerstbrunch
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Bakactiviteit
De Bakactiviteit is een (awbz) geïndiceerde activiteit voor bewoners van Nieuw Unicum en
het RIBW. Het is een enthousiaste groep met weinig wisselingen in de deelnemers. Samen
met de activiteitenbegeleider worden koekjes of cakejes gebakken, die even later bij de
Koffie-In worden geserveerd. De bakkers genieten van de complimentjes van de Koffie-In
bezoekers.

Koffie-In
De Koffie-In heeft een vaste kern van ca. 25 bezoekers (ouderen, bewoners van RIBW en
Nieuw Unicum) als klant. Er komen regelmatig nieuwe mensen bij. Bezoekers gebruiken de
activiteit om ter plekke afspraken met elkaar te maken om bijvoorbeeld samen te gaan eten.
Een paar enthousiaste vrijwilligsters zorgen, dat de bezoekers zich op hun gemak voelen.
De dag van de ouderen, op 1 oktober, is dit jaar samen gevierd met de bezoekers van de
Koffie-In.

Kookclub
Op 3 september is de 1e fase van het koken voor het project ‘Kom je OOK eten’ van start
gegaan. Na inkoop van het materiaal en een advies van de GGD over de hygiëne/HACCP in
de keuken is het zover. Cliënten van het RIBW en Nieuw Unicum koken gezamenlijk een
gezonde en goedkope maaltijd en eten die na afloop samen op (de activiteit is van 14.00 tot
18.00 uur). Tijdens de eerste kooksessie waren er zes deelnemers. De eerste tijd lag de
nadruk op elkaar leren kennen, leren samenwerken en leren koken.
Vanaf eind november werden grotere porties gekookt om zo voorbereid te zijn op het open
gaan voor de wijk. Vanaf januari 2013 zullen ook vrijwilligers in de keuken mee gaan helpen.

Kom je OOK eten?
OOK Zandvoort heeft een donatie van € 10.000,-- van het VSB-fonds ontvangen voor een
nieuw project ‘Kom je OOK eten’. Op 14 januari 2013 zal het project opengesteld worden
voor de inwoners van Zandvoort.

Cursusplek voor mensen met zakgeldregeling
Pluspunt stelt elk cursusseizoen gratis cursusplekken beschikbaar voor bewoners van Nieuw
Unicum of het RIBW met zakgeldregeling. In 2012 hebben zes personen hier gebruik van
gemaakt.
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Cursus Sociale media
Het aanbieden van een cursus facebook aan senioren en mensen met een beperking startte
na de zomer als proef. Het doel was het vergroten van het netwerk én de activiteiten van
OOK onder de aandacht te brengen via de facebookpagina van OOK.
Nieuw Unicum heeft een cursus ontwikkeld, waarbij de cursus van Seniorweb als basis
diende, voor eigen bewoners als dagbesteding. Daarna is deze cursus gebruikt voor OOK.
Er hebben twee cursussen plaatsgevonden met 9 en 8 deelnemers per keer en er staan
nieuwe gepland voor 2013. Er staat ook, op verzoek van deelnemers, voor begin 2013 een
workshop twitter en een workshop skype gepland.

De Feestweek
Het 5-jarig bestaan van het pand werd aangegrepen om Zandvoorters te laten zien wat
Steunpunt OOK Zandvoort te bieden heeft, bijvoorbeeld door de inwoners van Zandvoort
uit te nodigen tijdens de feestweek bij OOK te komen kijken en mee te doen met de
verschillende activiteiten (zie bijlage 1. flyer feestweek). In de feestweek werd weer op alle
fronten samengewerkt met de verschillende partners van het Steunpunt: ZorgContact was
de hele week aanwezig met de dagopvang, de werkplaats van Nieuw Unicum maakte onder
andere de wensboom, etc.
Ter gelegenheid van het jubileum is een Jubileumboekje uitgebracht, dit boekje is verspreid
onder partners, instellingen en regio gemeenten, het is te downloaden via de site van OOK
Zandvoort.

De Jubileum-Mobiliteitsdag was erg regenachtig, maar volgens de deelnemers toch een

succes. Er waren acht kinderen voor de steprace en twintig deelnemers voor de
‘Mobiliteitsproef’.
Rondom de feestweek is veel PR geweest in de krant, op de radio, de kabelkrant, via folders,
flyers en Facebook.
De vrijwilligers van OOK Zandvoort ontvingen in de feestweek een attentie.
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Wensbomen
Tijdens de feestweek stonden op drie locaties in het dorp wensbomen. Alle wensen zijn
verwerkt (bijlage 2). Enkele wensen konden meteen in vervulling gaan: de Zandvoorter die
als wens aangaf “iemand die af en toe met mij naar de begraafplaats wil” heeft hiervoor nu
een vaste vrijwilliger. Het asiel gaat met regelmaat op pad voor “Dieren aaidag”.
Er is een lijst doorgestuurd naar de gemeente. Het RIBW gaat een aantal wensen uitvoeren
en de Rotary gaat in het voorjaar 2013 o.a. een uitstapje met een groep van ZorgContact
organiseren.

Lotgenoten
Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is elke 1ste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.
Een werkgroep bereidt de diverse thema’s voor, waarbij regelmatig gasten worden
uitgenodigd. Het café wordt bezocht door patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en
hulpverleners. De avonden trekken vaak minimaal 20 bezoekers bij special onderwerpen
zelfs 31.

Toon Hermansgroep
Deze lotgenotengroep voor (ex)kankerpatiënten komt eenmaal per maand bij elkaar. De
oncologieverpleegkundige is als gastvrouw aanwezig. Aan de hand van een door de groep
gekozen thema worden ervaringen uitgewisseld. Het deelnemers ligt gemiddeld rond de 12.

Mantelzorgers
In 2012 waren er te weinig aanmeldingen om een Lotgenotengroep te starten. Een aantal
doorverwijzingen vanuit het Draagnet bleven lang liggen bij Tandem waardoor de
mantelzorgers niet meer wilden deelnemen.
Begin 2013 wordt opnieuw gekeken of een lotgenotengroep voor mantelzorgers kan starten.
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Verwendag
De 2e verwendag voor (ex)kankerpatiënten in Zandvoort was een succes.
In de ochtend was ontvangst met koffie en een gebakje en tussen de middag een lekkere
lunch. De ca. 35 deelnemers konden door de dag kiezen uit acht workshops zoals schilderen,
creatieve therapie, kleien, massage, gezichtsbehandeling en yoga.
Ook kon men handen laten manicuren en meezingen met het Zandvoorts Mannenkoor.
De bezoekers genoten volop.
Naast de inzet van enkele vrijwilligers werkten ook alle docenten weer belangeloos mee aan
deze topdag. Nieuwe docenten hebben zich inmiddels ook aangemeld naar aanleiding van
de krantenartikelen.

Yoga voor (ex)kankerpatiënten
De docent was een deel van het jaar om gezondheidsredenen afwezig. Inmiddels is een
nieuwe docent gevonden en wordt in 2013 weer met de cursus gestart.

Medische gym
De cursus medische gym heeft een vaste groep trouwe deelnemers. De laatste
cursusperiode nemen cursisten van de yoga ook deel aan de medische gym. De
groepsgrootte is dan 17 deelnemers.

Vrijwilligers

Gemotiveerde vrijwilligers zijn de motor van diverse projecten.
Zie voor de inzet van vrijwilligers bijlage 5.

Samenwerking
ZorgContact
Vanaf maart 2012 is een wijkteam van ZorgContact voortaan vanuit het pand van OOK
Zandvoort aan het werk in de wijk.
In april werd door ZorgContact gestart met twee dagen per week dagopvang in het gebouw
van OOK Zandvoort. Vanaf oktober zijn, na ingebruikname van de eigen ruimte, de dagen
uitgebreid.
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Compunic
Compunic verzorgt al het foldermateriaal van het Steunpunt, evenals de posters en flyers.

Informatiepakket
Het onderdeel kennismaken met nieuwe wijkbewoners uit het activiteitenplan gaan we
praktisch aanpakken. De Key geeft voortaan een infopakket aan nieuwe 55-plus bewoners
met daarin informatie van Pluspunt, Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) en OOK Zandvoort.

Samenwerking dagbesteding AWBZ
In een regelmatig overleg blijven we kijken welke bewoners van RIBW met een indicatie
kunnen deelnemen aan de dagbesteding van Nieuw Unicum.
RIBW gaat met ingang van 2013 als proef ook zelf dagbesteding aan de eigen bewoners
aanbieden.

Ontschotting
De coördinator van OOK Zandvoort is door bureau Lindehoek gevraagd om mee te denken
over ontschotting in de zorg. De projecten Kom je OOK eten en de Koffie-In zijn hiervoor
aanleiding omdat er met meerdere groepen tegelijk gewerkt wordt (bewoners van het RIBW
en Nieuw Unicum) en omdat er een verbinding is met welzijn.

Informatie en voorlichting
Spreekuren
Er worden spreekuren gehouden door Medial, Kontext, Huisartspraktijkondersteuner en de
Wijkagent.

Loket Zandvoort
Vanaf 1 oktober heeft Loket Zandvoort een extra spreekuur in Noord op maandagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur (dit tijdstip is een proef met een evaluatie na 6 maanden).
Bovendien is op donderdag voortaan de hele ochtend spreekuur, dus van 9.00 tot 12.30 uur.

Themabijeenkomsten
Er is in samenwerking met Wijkagent Dolf Schuurman een voorlichtingsbijeenkomst
‘Veiligheid voor senioren’ en bijeenkomst Inbraakpreventie georganiseerd. Waarvan de
eerste bijeenkomst erg goed bezocht werd, 27 deelnemers.
Prezens heeft een themabijeenkomst over slaapproblemen en mindfulness verzorgd. Hierbij
waren 13 en 8 personen aanwezig.
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Budgetcursus
Doelgroep voor de budgetcursus zijn mensen die moeite hebben hun financiën te beheren.
Een deskundige beroepskracht van Kontext verzorgt de cursusbegeleiding. Deelnemers
krijgen vooraf een intakegesprek. Een vrijwilliger van Pluspunt doet de
computerondersteuning. In 2012 is 1 cursus uitgevoerd. In de opvoedweek is nog een extra
workshop budget gegeven.

PR
OOK Zandvoort heeft met alle activiteiten in de feestweek de naamsbekendheid weten te
vergroten. Er worden zeer regelmatig persberichten verzonden. De samenwerking met de
plaatselijke krant en radio is prima. Alle persberichten worden door een vrijwilliger ook op
facebook en regionale websites geplaatst. De Ouderenbond plaatst ook regelmatig
informatie in haar blad.
Daarnaast neemt de coördinator aan diverse vergaderingen en overleggen deel om OOK
Zandvoort te promoten en vragen en signalen te horen.

Markt
Op woensdag 6 september is OOK Zandvoort en de feestweek extra gepromoot tijdens de
wekelijkse markt.

Website
De eigen Website van OOK Zandvoort wordt wekelijks door een vrijwilligster actueel
gehouden. De site wordt regelmatig bezocht (zie bijlage 3). Door de extra aandacht in de
krant op de radio voor OOK Zandvoort is de site vaker bezocht.

Kabelkrant in het Steunpunt
Ook de kabelkrant wordt wekelijks actueel gehouden door een vrijwilliger.
Begin april is een brief verzonden aan diverse ondernemers in Zandvoort om reclame te
maken op de kabelkrant. Inmiddels is nu een aantal betaalde advertenties geplaatst op de
kabelkrant.

Nieuwsbrief
Er is gestart met het maken van een OOK Nieuwsbrief. Hierin vermelden we alle actuele
informatie. We willen maximaal 4 x per jaar een nieuwsbrief maken, die we verspreiden
onder de klanten van OOK. Deze informatie gaat ook naar alle collega’s van WegWijz. Na de
start is elke kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht.

Sociale media
OOK Zandvoort heeft een pagina op Facebook. Deze pagina wordt bijgehouden door een
vrijwilliger. De mensen die deelnemen aan onze facebookcursus worden meteen ‘vrienden
van’, waardoor ons bereik wordt vergroot.
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Bijlage 1. Flyer Programma feestweek OOK Zandvoort
Maandag 17 september 2012
Koffie-In
10.30-12.00 uur
algemene ruimte
Alle inwoners van Zandvoort die van koffie en gezelligheid houden zijn van harte welkom op deze
maandagochtend
Wethouder Toonen komt ’s ochtends om 11.00 uur een boom plaatsen waarin u een kaartje met uw
ideeën voor het Steunpunt OOK Zandvoort mag hangen.
Sociale Media Workshop
14.00-15.30 uur
Hilberszaal
Wat is facebook en wat is twitter? U krijgt uitleg over sociale media en u kunt vragen stellen.
Deelname is gratis. Open inloop.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 18 september 2012
Mindfulness 10.00 tot 11.00 uur
in de beweegruimte BSO
Mindfulnesstraining biedt de mogelijkheid om met zorgzame aandacht te leven op het moment zelf.
Bewust en aandachtig leven maakt het leven interessanter, levendiger en plezieriger. Daarnaast
geeft de training handvatten in het werken aan een grotere balans, ook bij moeilijke en ingrijpende
gebeurtenissen en ervaringen. Prezens verzorgt deze workshop. U moet zich vooraf aanmelden. Dit
kan tot 10 september a.s. bij Prezens (023) 518 76 40.
Zitdans: niet meer zo Mobiel toch lekker dansen? van 14.00-15.00 uur
in de theaterzaal
We dansen op comfortabele stoelen zodat u geen moeite heeft met het evenwicht, de coördinatie
of vermoeide benen. Er zijn ook pauzes. Doet u mee? Meldt u zich dan voor 10 september aan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 19 september 2012
Mobiliteitsdag 13.45 tot 16.00 uur
op het plein voor OOK in Flemingstraat
Mini Mobiliteitsdag (racen met scootmobiel of rolstoel) en een steprace voor kinderen op het plein
voor OOK Zandvoort. Kom kijken en aanmoedigen.
JenS Revalidatie is aanwezig voor reparatie aan uw rollator scootmbobiel of rolstoel.
De ouderenadviseur heeft deze middag een extra inloopspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur.

Doet u mee met de race?
Dan moet u zich vooraf aanmelden dit kan tot 10 september via telefoon 5740330
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 20 september 2012
10.00 tot 16.00 uur
algemene ruimte
OOK Samen
Kom eens lang bij OOK Samen Huiskamerproject voor senioren. Deze dag kunt u om 10.30 uur koffie
komen drinken of meedoen aan workshops mozaïeken van 11.00 – 12.30 en van 13.30 tot 15.30 uur
kunt u een zeepketting maken.
Budgetcursus workshop
13.30 tot 14.30 uur
Hilberszaal
Voor veel mensen is het met de toenemende lasten een kunst om de inkomsten en uitgaven in
balans te houden. Aan het einde van de maand geld tekort komen, is het gevolg.
De budgetcursus is bedoeld voor mensen die de balans willen vinden en/of behouden. Kontext
verzorgt deze workshop.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 21 september 2012 Medische gym 9.30 – 10.30 uur
Theaterzaal
Medische gym is speciaal gericht op deelnemers met rug- en nekklachten en voor mensen die
herstellen van een blessure of van andere medische klachten. U moet zich vooraf aanmelden. Dit kan
tot 10 september.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 22 september 2012 Burendag 10.30 uur tot 13.00 uur
algemene ruimte
De koffie staat om 10.30 uur klaar. Na de koffie kunt u een houten bank beschilderen samen met
kunstenares Mona Meier. Deze bank wordt later gebruikt op de ontmoetingsplek van de wijk. De
Burgemeester komt natuurlijk ook . Kom gezellig langs, u bent van harte welkom!
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Bijlage 2. Wensenlijst wensenboom
OOK Zandvoort Wensenboom, Wensen september 2012
Tegels goedleggen (3x)
Betere bestrating, ook naar strandafgangen (2x)
Zebrapad in de Flemingstraat bij de brievenbus
Geen bankjes weghalen
Rollatorstrook op Kerkplein, nu erg hobbelig
Te grote bomen weghalen, belemmeren de zon
De bomen snoeien voor het raam
Het groen langs de tuinen weghalen dat overhangt
Bomen en groen goed snoeien
Schoon huis en taxi voor zieke mensen
Nieuwe lift Keesomstraat Fazantflat
Geen parkeervergunning
Jetix weer op tv
Voor 55+ niet alles overdag organiseren, sommige werken nog
Toegang tot aan de zee
Winddichte rijwielstalling
Pluspunt stembureau maken
Fietsenhok maken
Viskraam voor de deur op dinsdag 14.00 tot 16.00 uur
Een huis voor dochter en kleindochter
Fitnessruimte dagbesteding HIK
Afspraken nakomen
Aanwezig zijn binnen de gemeente
Bootreisje (3x)
Open eettafel voor de buurt
Een leuk dagje uit voor blinde Gemmy
Betaalbare seniorenwoningen
Een wandeling door dorp of duinen
Workshop bonbons maken
Bezoek aan kinderboerderij Groenendaal
Bustocht naar Friesland
Een rotweiler
Pannenkoeken eten (4x)
Andere culturen ondersteunen in hun dagelijkse bestaan
Fietsen met de duofiets
Naar een dropfabriek gaan
Rommelmarkt en sportdag
Creatieve stukjes maken met bloemen
Bloemschikmiddag dagbesteding
Kerststukjes maken dagbesteding
Volgende modeshow op dinsdag graag
Dieren-aaidag
Fancy Fair opbrengst dagje uit
Busje sturen als er gestemd moet worden
Iemand die af en toe met mij naar de begraafplaats wil
Kaarten maken dagbesteding
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Optreden van Mannenkoor (2x)
Ik wil paardrijden
Ik wens een leuk leven
Ik wil roze zijn
Dat er een leuke zanger of zangeres komt
Ik wens dat OOK zo doorgaat, jullie doen goed werk, bedankt
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Bijlage 3. Bezoekers en pageviews website OOK Zandvoort
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Bijlage 4. Activiteitenoverzicht OOK 2012
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6
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workshop OOK Samen
workshop zitdans
mini Mobiliteitsdag
workshop Sociale media
workshop Mindfulness
workshop Medische gym
Budget workshop
Burendag
Projectmatig
Deelname cursusaanbod
PP
Informeren 50+ nieuwe
bewoners

2

4
Info naar de Key

PR
Website

wekelijkse up-date

wekelijkse up-date
wekelijks update

Kabelkrant
Nieuwsbrief
Facebook
Kaart met info jaarverslag

1x per 3 maanden
wekelijkse update
elk jaar naar relaties
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Bijlage 5. Vrijwilligers worden ingezet bij de volgende projecten:
Alzheimercafé
OOK Samen zondag
Gastvrouw
Koffie-in
Mobiliteitsdag
Budgetcursus
Website
Balie
Beheer
Bakken
Facebooksite
Persberichten
Cursus Facebook
Koken
Kom je OOK eten
Burendag
Foto’s Film

1
3
3
3
10
1
2
6
5
1
1
1
1
2
2
2
1
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