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Beste bewoner(s), 
 
In het voorjaar, in het begin van de coronatijd, hebben we gemerkt dat inwoners 

minder vaak hulp zochten. Zij probeerden het thuis te redden, alleen of met hulp 

van familie, vrienden of mensen in de buurt. Dat was soms (te) zwaar voor de 

mensen zelf, maar ook voor degene(n) die voor hen zorgde(n). In deze brief laten 

wij u daarom graag weten waar u terechtkunt met vragen en voor hulp.  

Heeft u al hulp, dan is diegene uw eerste contactpersoon 

Denk bijvoorbeeld aan uw huishoudelijke hulp, de wijkverpleegkundige die bij u 

thuiskomt of de dagbesteding. De hulp loopt in veel gevallen gewoon door. Gaat 

dat niet meer? Dan neemt uw hulpverlener zelf contact met u op. Die bespreekt 

met u wat wel mogelijk is, wat u zelf wilt en hoe u met elkaar in contact blijft.  

Voor een luisterend oor, ontmoeting of hand- en spandiensten neemt u 

contact op met Welzijn Teylingen  

Daar kunt u terecht voor allerlei vragen en zorgen, zoals een luisterend oor of hulp 

bij klusjes. Of als u zich eenzaam voelt of als het te zwaar wordt voor u of degene 

die voor u zorgt (uw mantelzorger). Wij denken graag met u mee. Ook als u zich in 

wilt zetten voor iemand anders kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen.  

Welzijn Teylingen is bereikbaar op 0252-231805. 
 

Het sociaal team blijft gewoon bereikbaar 

U kunt hier terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, inkomen en 

wonen. Bijvoorbeeld als u moeite heeft om het huishouden te doen of als u moeite 

heeft om uw dagelijkse zaken te regelen. Medewerkers van het loket helpen u met 

gratis informatie en advies. En als dat nodig is met het aanvragen van bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp of ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.  
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Wilt u contact met het sociaal team? Bel dan naar 14 0252 (zonder kengetal) of 
mail naar: Sociaalteam-sassenheim@hltsamen.nl. U kunt ook langskomen bij het 

sociaal team in het gemeentehuis (Wilhelminalaan 25, Sassenheim). Vanwege de 
coronamaatregelen moet u wel eerst een afspraak maken. Dit kan via de website 
(www.teylingen.nl – Maak een afspraak) of door te bellen naar 14 0252.  
Aarzel niet om met uw vragen te komen. Daar zijn we voor!  

Voor medische zorg belt u uw huisarts  

Als u echt medische vragen en zorgen heeft, kunt u het beste contact opnemen met 

uw huisarts. 

U staat er niet alleen voor! 

Wij en onze partners, zoals Welzijn Teylingen, staan graag voor u klaar als u of uw 

mantelzorger (tijdelijk) hulp nodig heeft. Daarnaast hebben we gezien dat ook 

buren, (klein)kinderen en mensen uit de wijk in de afgelopen periode veel steun 

hebben geboden. We vinden het heel mooi om te zien en fijn om te weten dat veel 

mensen voor anderen klaarstaan.   

Met vriendelijke groet, 

 
Arno van Kempen 
Wethouder 
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