Welkom in de gemeente Nieuwkoop
Inschrijven
Schrijf u zo snel mogelijk in bij de gemeente Nieuwkoop. U kunt daarvoor een afspraak
maken via https://nieuwkoop.mijnafspraakmaken.nl/Client/
Kies voor: “verhuizing vanuit buitenland”
Veel van u hebben alleen een intern paspoort van de Oekraïne. Het interne paspoort dat vóór
2016 is uitgegeven is vaak tweetalig Oekraïens en Russisch en handgeschreven. Voor de
gemeente is het dan niet duidelijk hoe uw naam geschreven wordt in het Latijnse schrift en
om uw wel in te kunnen schrijven hebben we een certificaat van identiteitsvaststelling nodig.
Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van
identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder
reisdocumenten.
Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het spreekuur van de consulaire afdeling
van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD
Den Haag. Het document krijgt u dan dezelfde middag mee. U moet wel van te voren online
een afspraak maken: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens).
Verhuizing binnen de gemeente
Gaat u binnen de gemeente op een ander adres wonen, dan moet u dat ook doorgeven bij de
gemeente.
Verhuizing buiten de gemeente
Als u verhuist naar een andere gemeente moet u zich weer laten inschrijven bij de nieuwe
gemeente.
WhatsAppgroep Oekraïne
Alle Oekraïners en tolken worden toegevoegd aan een WhatsAppgroep, waarin informatie zal
worden gedeeld en men elkaar kan helpen.
Begeleiding en vragen
Een paar dagen per week zijn er mensen aanwezig op de locatie waar u vragen aan kunt
stellen. Ook is er dan een tolk aanwezig. Het rooster wordt bekend gemaakt in de appgroep.
Spreekuur team vluchtelingen
U kunt ook naar het spreekuur van het team vluchtelingen van de gemeente komen op:
maandagavond van 17.00 – 19.00 uur, Achterweg 2b in Nieuwkoop
woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur, Teylersplein 1 in Nieuwveen
Team vluchtelingen
Anneloes van Middelkoop
Riham Salah
Hossam Alshadad
Yara

a.vanmiddelkoop@nieuwkoop.nl
r.salah@nieuwkoop.nl
h.alshadad@nieuwkoop.nl
y.vandrovska@nieuwkoop.nl

06-25777568
06-22466333
06-25766348
06-24391889

Wij vragen uw hulp
In de opvanglocatie woont u samen met anderen. U moet ook voorzieningen met elkaar
delen. Houd rekening met elkaar en maak goede afspraken.
Zorg of ziekte
• Bij een levensbedreigende situatie of bij brand. Bel 112.
• Heeft u medische zorg nodig, vraag het aan het team vluchtelingen.
• U kunt zich nog niet verzekeren voor ziekte. Er zijn op dit moment voor u geen kosten
verbonden aan medische zorg.
• Als u een baan hebt, kunt u een zorgverzekering afsluiten

Zie ook de bijlage: Informatie zorgverlening huisartsen en apotheek.
Voor meer informatie: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
Op deze website staat informatie over hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is. De
informatie kan ook voorgelezen worden in het Oekraïens d.m.v. aanzetten van spraakoptie.
Leefgeld
De Nederlandse overheid stelt een leefgeld van € 260 per persoon per maand beschikbaar. U
moet daarvoor ingeschreven zijn bij de gemeente. Op dit moment verstrekken wij
supermarktbonnen, maar wij willen dit zo snel mogelijk op andere wijze organiseren. U moet
daarvoor een bankrekening openen.
Het team vluchtelingen kan u hierbij helpen.
Voor het aanvragen van het leefgeld moet u een formulier invullen, ga daarvoor naar het
inloopspreekuur.
Basispakket op de locatie
Op de locatie is een basispakket voor voedsel, wc-papier, zeep e.d. aanwezig. Als dit op is,
kunt u nieuw aanschaffen via de supermarktbonnen of het leefgeld.
Kleding en schoenen
Het is mogelijk dat u of uw kinderen dringend kleding of schoenen nodig hebben. U kunt dan
een afspraak maken bij de kledingbank in Alphen a/d Rijn (nieuwe en goede gebruikte
kleding): https://www.kledingbank-groenehart.nl/index.php/aanmelden
Laptop voor school
Wij merken dat sommige kinderen/studenten nog online les kunnen krijgen vanuit de
Oekraïne. Als hiervoor een laptop nodig is, neem dan contact op met Hossam Alshadad.
Fiets
U kunt een fiets krijgen. Ook de kinderen. Neem contact op met Hossam Alshadad, geef
geslacht en lichaamslengte door.
Onderwijs
Het onderwijs voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar:
De kinderen uit Langeraar en Ter Aar gaan naar de Kinderarcke in Rijnsaterwoude.
De kinderen uit Nieuwkoop, Zevenhoven en Nieuwveen gaan naar Maranatha School,
Ladderhaak 7 in Nieuwkoop (vanaf 19 april).
Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen naar de Internationale Schakelklas in Alphen a/d Rijn.
Neem hiervoor contact met het team vluchtelingen. Zij helpen met het aanmelden van uw
kind en met het vervoer.
Voor de tieners die nog niet naar school kunnen: zij zijn welkom op dinsdag en woensdag
tussen 14.00 uur en 17.00 uur in Nieuwkoop, Maarten Freke Wije 2. Dit is “place tot study” en
om elkaar te ontmoeten.
Sporten of andere vrije tijd
Nieuwkoop heeft veel sportverenigingen. Ook verenigingen voor dans en muziek. Wilt u of uw
kind daaraan deelnemen? Dit kan gratis. Neem contact op met Hossam Alshadad.
Zwemmen
Voor de kinderen die al de basis van het zwemmen hebben geleerd: Liubov, een Oekraïense
zwemlerares gaat lesgeven. Je kan je kind opgeven bij het team vluchtelingen.
Taal en bibliotheek
In het taalcafé van de bibliotheek kan je de Nederlandse taal oefenen.
Bibliotheek Ter Aar (Beverlanderhof 28): op woensdag van 9.30 – 11.00 uur

Bibliotheek Nieuwkoop (de Verbinding 8): op woensdag van 10.00 – 11.30 uur en 19.00 –
21.00 uur.
Als er meer bekend is over andere taallessen komt dat in de WhatsApp.
Je kunt gratis lid worden van de bibliotheek. Kijk voor de openingstijden op:
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/home/vestigingen-enopeningstijden/openingstijden.html
Ook als je een plaats zoekt om rustig te kunnen studeren, kan dat in de bibliotheek in
Nieuwkoop tijdens de openingstijden:
Maandag
14.00 – 17.00 uur
Woensdag
10.00 – 12.30 uur en 14.00 – 17.00 uur
Vrijdag
18.00 – 20.00 uur
Zaterdag
13.00 – 15.00 uur
Werken
Vanaf 1 april 2022 mag u in Nederland werken in loondienst. U moet wel ingeschreven zijn bij
het BRP en een Nederlandse bankrekening hebben. De werkgever hoeft geen
tewerkstellingsvergunning aan te vragen maar moet wel melden bij het UWV dat zij u hebben
aangenomen. Het is wel belangrijk dat de werkgever dit doet. Als u gaat solliciteren neem dan
contact op met het team vluchtelingen. Zij zorgen dat een vrijwilliger u begeleidt, zodat er
goede afspraken worden gemaakt.
Als u een werkgever hebt gevonden en een contract hebt, verzoeken wij u om naar het
spreekuur te komen en dit contract te laten zien. Wij kunnen dan controleren of alles in orde
is. Zo gauw u salaris ontvangt, heeft u geen recht meer op leefgeld.
Als u werk heeft, moet u ook een zorgverzekering afsluiten. Dit is verplicht. De
zorgverzekering betaalt uw ziektekosten. Kinderen beneden de 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Vraag het team vluchtelingen om u te helpen om zo’n verzekering af te
sluiten.
Vervoer
Informatie over reistijden, bushaltes en treinstations vindt u op: https://9292.nl/.
Gratis reizen met een Oekraïens paspoort is eigenlijk alleen bedoeld voor het doorreizen
tijdens de vlucht. In de praktijk zien we dat je vaak nog gratis kunt reizen met je paspoort,
maar niet altijd. Dit betekent dat er voor trein en bus een o.v.-chipkaart moet worden gekocht.
De vrijwilligers die op de locatie komen kunnen hierbij helpen of ga naar het inloopspreekuur.
Als uw kind naar de ISK gaat in Alphen a/d Rijn kunt u een fiets krijgen. U kunt er ook voor
kiezen om het uw kind met de bus te laten reizen, maar dit moet u zelf betalen vanuit het
leefgeld of uw salaris (als u werkt).
Rijbewijs
U mag met een Oekraïens rijbewijs in Nederland maximaal 185 dagen rijden. Oekraïners die
langer in Nederland verblijven hebben daarna een Nederlands rijbewijs nodig. Het omruilen
van een Oekraïens rijbewijs is niet mogelijk. Via het CBR<https://www.cbr.nl/nl.htm> kunt u
een theorie- en praktijkexamen doen om een Nederlands rijbewijs te behalen.
Huisdieren
Uw huisdier mag verblijven op de locatie. Voor meer informatie:
https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
Kerk en geloof
Op de volgende plekken kunt u een kapel bezoeken en een kaars opsteken:
Noorden
Mariakapel naast de kerk
Nieuwkoop
Mariakapel in de kerk (dinsdag en donderdag van 10.00-12.00)
Aarlanderveen Mariakapel in de kerk (iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur)
Nieuwveen
Nicolaashof naast de kerk

Zevenhoven
Langeraar

Lourdesgrot achter de kerk
Torenkapel met Mariahoek

Als u op de hoogte wil zijn wanneer en waar de kerkdiensten zijn, stuurt u dan een mail (in
het Engels) naar info@groenehart.nl
Ook kunt u een WhatsApp sturen naar diaken André: 06-21693267
Hij organiseert ook speciale vieringen voor de Oekraïne. Via de WhatsApp wordt u daarover
geïnformeerd.
Supermarkten
Supermarkten in de buurt:
Nieuwkoop
Jumbo en Albert Heijn
Ter Aar
Vomar, Dirk en Lidl
Langeraar
Spar
Nieuwveen
Coöp
Zevenhoven
Dagmarkt
Noorden
Coöp
Nog meer informatie
U kunt ook veel informatie vinden op de volgende site: https://www.refugeehelp.com/get-help

