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Inhoud

Met een gerust hart  
de zorg delen

Uw kind heeft extra aandacht of zorg 
nodig. Die geeft u graag. Maar u kunt dit 
niet altijd gemakkelijk combineren met 
uw werk of de zorg voor andere leden 
van het gezin. Het kan daarom fijn zijn 
om de zorg op gezette tijden met ons te 
delen. Zodat u er op de andere momen-
ten helemaal voor uw kind kunt zijn. 

We bieden verschillende mogelijkheden 
voor opvang, logeren en/of naschoolse 
en vakantieopvang voor kinderen en  
jongeren tussen 4 en 20 jaar. Daar zit 
vast een vorm bij die bij u en uw kind 
past. 

Goede zorg, juiste aandacht  
en gezelligheid 
Opvang, logeren en naschoolse opvang 
bij Leekerweide betekent goede zorg en 
gezelligheid combineren. Uw kind is bij 
ons in goede en deskundige handen.  
U kunt kiezen uit verschillende opvang-, 
logeer- en naschoolse opvangvormen.  
In deze folder zetten we alle mogelijk-
heden voor u op een rij. We bespreken 
graag met u welke vorm het beste bij  
u en uw kind past. 

Misschien wilt u eerst een keer  
komen kijken. Dat kan natuurlijk! 
Maak gewoon even een afspraak.  
U en uw kind zijn van harte welkom! 
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Doordeweekse logeeropvangWeekendopvang 

Het logeren in het weekend is vooral 
gericht op gezelligheid en ontspanning. 
We bieden plezierige en actieve 
weekendprogramma’s aan die passen 
bij de mogelijkheden en interesses van 
de kinderen. We hebben voor ieder wat 
wils. Zo is er een programma voor jonge 
kinderen, activiteiten voor kinderen met 
speciale behoeften die veel zorg nodig 
hebben en zijn er speciale jongens- en 
meidengroepen en gemixte groepen. 
In de weekends is het voor oudere 
kinderen en jongeren mogelijk om mee 
te gaan met een speciaal jongeren 
programma. Wat het programma 
precies is, is wisselend. Dat maakt het 
natuurlijk extra spannend. Hier kan voor 
ingeschreven worden. 

Mooie locatie
De kinderen komen op vrijdagmiddag 
naar Leekerweide en blijven daar tot 
zondagmiddag. Op de locatie aan de 
Verlengde Kerkweg in Wognum is van 
alles te doen. Er is een speeltuin en een 
kinderboerderij. De kinderen kunnen 
knutselen, muziek maken of spelen 
in de gymzaal. Ook zijn er snoezel- en 
ontspanningsruimtes en is er een 
minibioscoop. 

De woningen van de opvang zijn gezellig 
en kleinschalig van opzet. De locatie zelf 
is volledig ingericht op de behoeften van 
mensen met een beperking: dus veilig en 
goed begaanbaar, ook voor kinderen in 
een rolstoel. 

Aandacht en begeleiding 
De begeleiding tijdens de weekenden 
is in handen van een team van 
professionele begeleiders, geschoold 
in de begeleiding en verzorging 
van kinderen met een speciale 
aandachtsvraag. Omdat we met een 
vast team begeleiding bieden, leren de 
kinderen en de begeleiding elkaar goed 
kennen. Dat geeft een vertrouwde en 
veilige sfeer, voor zowel u als uw kind. 

Logeren kan één tot twee weekenden 
per maand, afhankelijk van de behoefte 
en de indicatie. Uw kind mag natuurlijk 
eerst een paar keer komen kijken om van 
de sfeer te proeven. Daarna maken we 
vaste afspraken. 

Machteld, 6-jarige Marijn:
“Deze weekends zijn heerlijk om even bij 
te tanken. Het is fijn om even heel andere 
dingen te doen. Winkelen, kijken naar de 
voetbalwedstrijd van de jongste, of met 
zijn tweeën samen weg. En op zondag 
even gewoon helemaal niks. Lekker uitsla-
pen en luieren. Zo kunnen we er op maan-
dag weer helemaal zijn voor Marijn.”

Deze vorm van logeren is bedoeld voor 
kinderen die speciale zorg nodig hebben 
en die thuis wonen. De kinderen komen 
enkele dagen per week naar Leekerweide 
en blijven daar ook slapen. We creëren 
een gezellige en huiselijke sfeer. De 
verzorging en begeleiding tijdens het 
verblijf op Leekerweide volgt dan ook 
zo veel als mogelijk hetzelfde patroon 
en structuur van begeleiding als thuis. 
Vanuit school of dagverblijf komen de 
kinderen naar Leekerweide. Ze eten 
en drinken wat en nemen de dag door 
met hun bekende en vaste begeleiders. 
Daarna kunnen zij even ontspannen, 
hun huiswerk maken of lekker spelen. 
De kinderen eten gezamenlijk en op de 
met u afgesproken tijd gaan zij naar bed. 
De volgende dag gaan zij weer vanuit 
Leekerweide naar school of dagverblijf. 

Gedeelde zorg
Deze vorm van logeeropvang vindt 
plaats volgens een vast patroon en 
cyclus. Gedurende een heel schooljaar 
komt uw kind op vaste dagen in de week 
bij ons. Zo deelt u de intensieve zorg 
voor uw kind met ons. Dat maakt de zorg 
lichter en zo kunt u uw aandacht en tijd 
goed verdelen over alle gezinsleden. 

Overzichtelijk, huiselijk en gezellig
De opvang vindt plaats in aangepaste 
woningen en is speciaal ingericht voor 
mensen met een beperking. Kleinschalig, 
overzichtelijk en gezellig.
Begeleiding wordt geboden door vaste 
teams, geschoold in het omgaan met 
kinderen met een beperking. 

Doordeweeks logeren is mogelijk 
van maandag tot en met donderdag, 
gedurende het gehele schooljaar.

Yacinthe, begeleidster: “Na een dag 
school of verblijf zijn de behoeftes 
verschillend. Daar gaan we zo veel als 
mogelijk in mee. De één wil spelen, de 
ander even knuffelen of rusten. Alles kan. 
’s Avonds ontmoeten we elkaar aan tafel 
en vertellen elkaar hoe de dag is geweest. 
Zo ronden we de dag gezamenlijk af. Het 
is gezellig , huiselijk en vertrouwd. Voor de 
kinderen en voor ons. Die sfeer proberen 
we iedere dag neer te zetten.”

van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag
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Logeren in de schoolvakanties is ook 
mogelijk op Leekerweide. We bieden 
tijdens de vakanties een leuk en 
gericht activiteitenprogramma aan. 
In de zomervakantie kunnen we ook 
aansluiten bij het programma van 
Vrijetijdsbesteding NH. Zij organiseren 
gezellige uitjes, evenementen en 
gebeurtenissen. 

Maatjes
De groepen in de vakanties stellen 
we zoveel als mogelijk samen op 
belevingsniveau. Samen bekijken we 
wat uw kind nodig heeft, bij welke 
maatjes hij het beste aansluiting vindt. 
We maken er als altijd een gezellige boel 
van. Met natuurlijk alle aandacht voor 
rust, ontspanning en verzorging waar 
dat nodig is. 

Vakantiegevoel
De locatie aan de Verlengde Kerkweg 
maakt veel mogelijk: zwemmen, spelen 
in de gymzaal, naar de kinderboerderij 
en de speeltuin. Maar we maken ook af 
en toe een uitje. Gezellig, spannend en 
verrassend voor iedereen! 

Begeleiding
De begeleiding is in handen van vaste 
en professionele medewerkers van 
de opvang. Wanneer uw kind ook aan 
andere vormen van opvang deelneemt, 
zal hij zeker bekende en vertrouwde 
gezichten zien. 

In afspraak met u bepalen we de 
lengte van de opvang. Dat kan variëren 
van twee nachten in de vakantie, tot 
maximaal drie weken. 

Dick, 12 jaar: “Het was erg leuk. Ik kon 
haast niet wachten tot de volgende dag. 
Zo benieuwd was ik wat we weer gingen 
doen. Ik heb veel vrienden gemaakt. Ik wil 
in de zomer weer komen!”

Logeren bij een gezin is ook mogelijk. 
Even helemaal de aandacht voor het kind 
zelf, bij verzorgers zonder kinderen. Of 
juist vriendjes maken in een logeergezin 
met andere kinderen en leuke dingen 
ondernemen. Alles kan. Leekerweide 
coördineert de match tussen u en 
het logeergezin. Natuurlijk zijn de 
logeergezinnen met zorg geselecteerd. 
Ten minste één van de verzorgers 
heeft kennis van en ervaring met het 
zorgen voor een kind met een speciale 
aandachtsvraag. Ook de omgeving is 
aangepast aan de behoeften van uw 
kind. 

Logeren in het weekend en/of de 
vakanties spreken we af voor langere 
tijd. Hoe vaak uw kind uit logeren gaat 
is ook onderwerp van de afspraken 
die we samen maken. Leekerweide 
begeleidt u en het logeergezin hierin. 
We zoeken naar een match op maat. 
Zodat het logeren voor uw kind, u en het 
logeergezin telkens weer een uitje is dat 
voor veel ontspanning en plezier zorgt. 

Dorien, logeerouder: “Jelle komt al vier 
jaar lang één keer per maand bij ons lo-
geren. We zien er allemaal naar uit dat hij 
weer komt. Hij is een vriendje voor al onze 
kinderen, maar voor onze oudste is hij een 
echt maatje. Jelle hoort helemaal bij ons.”

Logeren bij een logeergezin Logeren in 
de vakantie
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Schoolgaande kinderen kunnen gebruik 
maken van naschoolse opvang. Maar 
kinderen uit het speciaal onderwijs of 
dagverblijf voelen zich niet altijd thuis 
in de reguliere opvang. De aansluiting 
met andere kinderen is soms moeilijk, 
of de kinderen hebben een aangepaste 
vorm van begeleiding nodig. Daarom 
organiseert Leekerweide buitenschoolse 
opvang speciaal gericht op kinderen uit 
het speciaal onderwijs, clusteronderwijs 
of dagverblijf. Er is opvang mogelijk in 
Wognum en in Hoorn.

Wat doen we
We beginnen met lekker even uitpuffen 
van de schooldag en wat te eten en te 
drinken. Daarna is het spelen geblazen 
of juist lekker tot rust komen bij de 
begeleiders van de opvang. Er zijn 
verschillende kindergroepen. We kijken 
goed wat het beste past: samen met 
leeftijdgenootjes of liever met kinderen 
die dezelfde interesses en mogelijkheden 
hebben. 

Opvang in Wognum
De locatie aan de Verlengde Kerkweg is 
van alles te doen en te ontdekken. Op 
deze mooie plek is een kinderboerderij, 
speeltuin en volop ruimte om van alles 
te ontdekken en te doen. Op deze locatie 
wordt ook gelogeerd en vakantieopvang 
aangeboden. In de vakanties en 
weekends worden bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Daarbij werken we 
samen met Vrijetijdsbesteding NH.

Opvang op De Eenhoorn
Opvang op school is ook mogelijk. 
Speciaal voor de leerlingen van De 
Eenhoorn komen medewerkers 
van Leekerweide naar Hoorn om de 
naschoolse opvang daar vorm te geven. 
Wel zo fijn voor de kinderen zelf. Spelen 
of chillen met kameraadjes op bekend 
terrein en directe overdracht tussen 
leerkracht en opvangbegeleider over 
hoe de dag is verlopen en wat er is 
meegemaakt is zo mogelijk gemaakt.

Wanneer
Buitenschoolse opvang is de gehele week 
mogelijk. Vanaf het moment dat de 
school of dagverblijf uit is tot ’s avonds 
19.00 uur kan uw kind bij ons terecht. 
De buitenschoolse opvang kan ook 
gecombineerd worden met het 
doordeweeks en weekendlogeren op 
Leekerweide. Ook is het een mooie 
gelegenheid om eens bij clubs van 
Vrijetijdsbesteding NH aan te sluiten. 

Stef, vader van Bart: “Maarten is al wat 
ouder, maar hij vindt het toch fijn om 
na school begroet te worden met een 
kop thee en even bij iemand zijn verhaal 
kwijt te kunnen. Is dat gebeurd, dan is 
er weer ruimte voor ontspanning. Een 
balletje trappen of chillen. Opvang bij De 
Eenhoorn op de dagen dat wij later thuis 
zijn, is dan ook een uitkomst. Voor hem en 
voor ons.”

Tijdens de weekends en in vakanties 
organiseren we opvang voor zowel 
kinderen die blijven logeren als 
kinderen die ‘s avonds thuis slapen en 
de volgende dag weer bij ons komen. 
We zorgen voor gezellige groepen waar 
uw kind zich helemaal thuis voelt. Dus 
fijne maatjes met gedeelde interesses, 
belevingswereld en mogelijkheden. 
Gezelligheid, ontspanning en goede 
verzorging staan centraal. Een greep uit 
de mogelijkheden: 

Zaterdagopvang in locatie De Boet 
Uw kind komt één of twee keer 
per maand bij ons, met een vaste 
regelmaat. Uw kind sluit dan aan in 
een vaste groep met kinderen die zijn 
interesses en mogelijkheden delen. Het 
wisselende programma bestaat uit een 
mix van spannende, leuke activiteiten 
met oog voor individuele behoeften 
als extra verzorging, vertroeteling of 
rustmomenten.

Vakantieopvang
Ook tijdens de reguliere schoolvakanties 
is dagopvang mogelijk. Aan het 
programma van de logeeropvang in de 
vakanties kunnen ook kinderen meedoen 
die overdag aansluiten, maar ’s avonds 
thuis slapen. Een prima oplossing voor 
ouders die tijdens de schoolvakanties 
moeten werken. We bespreken samen de 
duur van de dagopvang.

Woensdagmiddagopvang tot 19.30 uur
Schoolgaande kinderen komen op 
woensdagmiddag vanuit school 
naar Leekerweide. Zij worden door 
vaste begeleiders en in een vaste 
groepssamenstelling ontvangen. Ook 
hier bieden we diverse groepen: aparte 
jongens- en meidengroepen, groepen 
voor jonge kinderen, kinderen met een 
intensieve zorgbehoefte. Samen kijken 
we waar uw kind zich het beste bij thuis 
voelt. Om er vervolgens een fijne en 
gezellige middag van te maken. 

Opvang op woensdagmiddag, in weekends  
en tijdens de vakanties

Na- en buitenschoolse opvang
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Wilt u meer weten over onze 
dienstverlening of gewoon eens 
komen kijken en praten? 

Maak dan een afspraak met onze 
zorgbemiddelaars. 

Bel naar 088 - 04 51 060 of mail naar 
zorgbemiddeling@wlgroep.nl voor het 
maken van een afspraak. Kijk ook eens 
op onze site: www.wlgroep.nl of 
www.leekerweide.nl 

Graag tot ziens!

Leekerweide is een label van 
WilgaerdenLeekerweideGroep. Onder deze 
Groep vallen vele soorten dienstverlening. 
Doel is om iemand te ondersteunen zich 
zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Ontwikkelingsvragen
Die ondersteuning kan liggen op het 
gebied van onderzoek en behandeling. 
Met uw vragen of twijfels kunt u bij de 
specialisten van ebc360  terecht en bij 
Logisch! kunt u terecht met al uw vragen 
over spraak/taal en communicatie. Bijna 
van school af en is de overstap naar een 
baan of vervolgopleiding nog onduide-
lijk? Leer-/werkbedrijf IetsAnders is een 
prima partner om uit te zoeken waar een 
toekomst kan liggen. Of nog even wat 
rustiger starten met uitdaging op de dag-
besteding bij de Makerij in Hoorn, de Kolk 
in Hoogkarspel of de Specht in Enkhuizen.

Gewoon vrienden maken
Ook voor het maken van vrienden, het 
vinden van een leuke sport of bezigheid 
kunt u bij ons terecht. De leukste plek om 
vrienden te maken en nieuwe mensen 
te leren kennen is bij Vrijetijdsbesteding 
NH. Gezelligheid en contact maken staat 
voorop, maar actief bezig zijn staat op een 
ferme tweede plaats

De toekomst
En mocht u al nadenken over de toekomst 
en is zelfstandig wonen in zicht en is daar 
nog wat hulp bij nodig? De ambulante 
ondersteuners van BuroFlo begeleiden 
hierbij. Wanneer er meer ondersteuning 

nodig is of wanneer het raadzaam is van-
uit meer begeleiding te starten, dan biedt 
Leekerweide verschillende mogelijkheden. 
Een aantal woningen van Leekerweide 
begeleiden jonge cliënten in de overstap 
van thuis naar op zichzelf wonen. Eerst 
nog gezellig samenwonen met anderen, 
om later de stap naar meer zelfstandig 
wonen te maken.

Stel uw vraag dan ook gerust. De zorg-
bemiddelaars vertellen u graag over de 
verschillende mogelijkheden. Het is heel 
gemakkelijk om een ondersteuningsvraag 
te koppelen tot een arrangement. Dat kan 
nu, maar ook later nog. 

Meer weten? 
Lees er meer over in de folder Kent u deze 
kant al van Leekerweide of kijk op onze site 
voor meer informatie. 

Indicatie
Om gebruik te maken van ondersteuning 
door Leekerweide of haar zusterlabels 
is een beschikking of indicatie nodig. 
Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket 
van uw gemeente. Het adres vindt u in uw 
gemeentegids of op de website van uw 
gemeente. 
Heeft u recht op ondersteuning vanuit 
de regelingen langdurige zorg, dan kunt 
bij het CIZ een indicatie aanvragen voor 
de soort en hoeveelheid zorg die u nodig 
heeft. Kijk dan voor meer informatie op 
www.ciz.nl. 
Ook hier geldt: heeft u hulp hierbij nodig, 
vraag ons gerust om advies.

Wat is nog meer mogelijk Contact
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Leekerweide
Postbus 1  1687 ZG  Wognum 
Verlengde Kerkweg 1  1687 CC  Wognum

T: 088 - 04 51 060
E: zorgbemiddeling@wlgroep.nl
www.leekerweide.nl


