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Glossy
HET was hartje zomer 2015 toen bij ons het 
idee  ontstond van een eigen magazine. Als 
welzijnsorganisatie kun je hier alleen maar van 
dromen. Met maatschappelijke gelden kijk je wel 
terdege waar je het aan uitgeeft. Maar alom werden 
we enthousiast en na een hele snelle voorbereiding en 
met de neuzen dezelfde kant op, lag het magazine bij 
de vele huishoudens in oktober op de deurmat.  

De afgelopen maanden kregen we te horen “wat 

heeft WPW een mooi magazine” en “WPW gaat 

glossy, wat een informatief en mooi blad”. “Leuke 

artikelen, verschillende onderwerpen, mooie foto’s 

en vormgeving en bovenal lekker leesbaar”. Heel 

veel complimenten, maar ook positief kritische 

opmerkingen en daar luisteren we ook naar, want 

dan kunnen we het blad nog beter maken.

Onze organisatie is super trots dat zij dit blad mag 

uitgeven; een eigen blad met een eigen gezicht. 

Geïnitieerd, geredigeerd en gecoördineerd door 

vrijwilligers van WPW. Met zoveel enthousiasme 

en inzet en met het gegeven dat onze glossy 

door maatschappelijk betrokken bedrijven wordt 

bekostigd. Bedrijven en organisaties die WPW een 

warm hart toedragen, het belang van welzijn en 

het vrijwilligerswerk onderschrijven, en met hun 

geldelijke bijdrage het uitgeven van de glossy 

mogelijk maken. Alleen op deze manier kunnen we 

dit tot stand brengen.  

Met daarbij een compliment aan alle vrijwilligers 

die voor de verspreiding zorgen, zodat het magazine 

bij u in de bus valt. Met veel plezier en genoegen 

presenteren wij het tweede nummer van onze 

glossy.

Petra Hoekstra en Peter de Wit,

duo-directie Wonen Plus Welzijn

Het WPW Magazine is een uitgave van Wonen Plus 
Welzijn. Aan de inhoud van het magazine is veel zorg 
besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud van het 
magazine op geen enkele manier rechten, van welke 
aard dan ook, worden ontleend.

Colofon

Uitgever: JVW Uitgeverij   
 www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak: Max Grafische Vormgeving

Redactie:  Hans Groen,  Martin Swart,
 Corry Leijen en Marika de Jager

Oplage: 3.000 exemplaren

Volgende uitgave: Maart 2016
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KRONKEL
Onderstaande woorden zijn als een soort slang in het 
diagram verborgen. De dikomlijnde hokjes geven de positie 
van de begin- of eindletter aan. De laatste letter van een 
woord is tevens de beginletter van het volgende woord. 
De overgebleven letters vormen achterelkaar gelezen een 
trefwoord. Succes!

ALSOOK

BLOEDNERVEUS

DAKVILT

DICTAATCAHIER

ENGAGEMENT

ETALEUR

GOKPALEIS

GRUISVORMING

KALMPJES

KLAPPERTJE

LOODSDIENST

ONTDEKKER

PREIBOL

RATTENKOP

RUGBAND

SAMBA

STALGELD

STEEK

TOONDAG

TRIPJE

TROUWFOTO

Oplossing:

Veel puzzel plezier
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Wat kan Wonen Plus Welzijn voor u betekenen?
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een 
Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In 
de hele regio zijn ook inloopspreekuren van de vrijwillig onafhankelijk 
adviseurs.

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel 
van het  Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan worden. 
Zie informatie hierover op deze pagina. 

ONTMOETING IN DE BUURT • Bijeenkomsten om andere mensen te 
leren kennen en om contacten te kunnen opbouwen. Creatief, actief, 
recreatief en educatief. 

MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden. 

NOORDKOPVOORELKAAR • Noordkopvoorelkaar is de plek waar 
vragen en hulp bij elkaar komen. Vrijwilligerspunt de Schakel gaat op in  
Noordkopvoorelkaar. Zie voor meer info: www.noordkopvoorelkaar.nl.

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor degene 
die de zorg voor een ander draagt. In regio Wieringen/Wieringermeer 
kunt u deelnemen aan een mantelzorggroep om andere mantelzorgers te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTING • Wonen Plus 
Welzijn heeft een uitgebreid programma met cursussen, activiteiten en 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

VERVOER • In de stad Schagen rijdt de 60+ bus. De Seniorenbus Zijpe is 
te bespreken in de regio ’t Zand, Sint Maartensbrug en de kustdorpen. 
Bij de Graag Gedaans in de gemeente Schagen kunt u ook terecht voor 
vervoer. 

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele ondersteuning 
op maat in de thuissituatie, speciaal voor mensen na een CVA of bij 
dementie. Mensen met dementie kunnen voor begeleiding ook terecht in 
het Ontmoetingscentrum in Schagen. 

ACTIVERING EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •  
Zijn er weinig mensen om u heen die u kunnen bijstaan, dan is het 
mogelijk om samen te onderzoeken hoe het toch mogelijk is om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen.

ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN • Overal ontstaan ideeën om 
samen met anderen de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te 
verbeteren. Wonen Plus Welzijn kan hierin ondersteunen.

Centraal Bureau WPW
Zijperweg 14, 1742 NE Schagen

Tel. 0224-273140
info@wonenpluswelzijn.nl

De Balie/ Servicepunt Schagen
Markt 18

Torenstraat 1A, 1741 CB Schagen
Tel. 0224-291042

Ma t/m vr. 10.00-15.00 uur
schagen@wonenpluswelzijn.nl

De Noordkop Tuitjenhorn
De Hoge Akker

Dorpsstraat 35, 1747 HA Tuitjenhorn
Tel. 0226-391450

Bezoek op afspraak
info@denoordkoptuitjenhorn.nl

Thuisabonnement: een helpende hand
Als het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat is een helpende hand vaak 
erg welkom. U vindt de hulp die u zoekt in veel gevallen bij Wonen Plus 
Welzijn. Voor een klein bedrag per maand sluit u een Thuisabonnement 
af. Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer onderhoud in de tuin of 
in en om de woning, vervoer, boodschappen, administratie etc. Dit wordt 
gedaan door deskundige vrijwilligers. U betaalt alleen voor onderdelen 
en benzinekosten. Met een Thuisabonnement krijgt u korting bij veel 
bedrijven, zoals de pedicure, kapper en hovenier. Het Thuisabonnement 
kost € 5,25 per maand. Er zijn speciale tarieven voor huurders bij de 
Wooncompagnie (€ 3,25 per maand), bij Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna (€ 3,25 per maand) of bij Beter Wonen (€ 4,05 per maand). Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt in uw regio.

Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff 64, 1761 BR Anna Paulowna

Tel. 0223-535826
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur

annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Watersnip 72, 1733 BG Nieuwe Niedorp

Tel. 0224-542660
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur

niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht 11, 1777 BC Hippolytushoef

Tel. 0227-591570
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur

wieringen@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Wieringerwerf
Cultuurschuur

Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf
Tel. 0227-600079

Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl

 Team Hollands Kroon: Annet Venneker, Marika de Jager, 
Amber Weijers, Deborah de Zee

Team Schagen: Renate van der Laan, Corry Leijen,  
Tiny Jonker en Tineke de Vries

Graag Gedaan 

Warmenhuizen •  Tel. 0226-393 838 •  Ma en vr. 9.00-10.00 uur
Tuitjenhorn •  Tel. 0226-393 335 •  Ma. t/m vr. 9.00-10.00 uur
Waarland •  Tel. 0226-422 727 •  Ma./wo./vr. 9.00-10.00 uur
Dirkshorn •  Tel. 0224-551 919 •  Ma./wo./vr. 9.00-10.00 uur
Sint Maarten •  Tel. 0224-561 666 •  Ma./di./do. 9.00-10.00 uur
Schagen •  Tel. 0224-296 366 •  Ma. t/m vr. 9.00-10.00 uur 
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Nieuwe site is combinatie
Marktplaats en Facebook

Marika de Jager van Wonen 
Plus Welzijn schetst kort de 
voorgeschiedenis van het project, 
dat twee jaar geleden begon. Door 
alle partijen is er hard gewerkt om tot 
de realisatie te komen en met trots 

zitten de vertegenwoordigers dan 
ook bij elkaar. Jessica Georgiades 
van De Wering en Marika toonden 
de aanwezigen via grote schermen 
de werking van de website die ze 
karakteriseren als een combinatie 

van Marktplaats en Facebook. 
Zowel vragers als aanbieders van 
vrijwilligerswerk maken een profiel 
aan, waarin ze aan kunnen geven 
waar hun interesses liggen en hun 
behoeften of mogelijkheden. Op dat 

▲ De wethouders met van links naar rechts Ben Blonk, 
Mary van Gent en Pieter Kos activeren de website. 

Marika de Jager (links) ziet dat het goed gaat.SCHAGEN - Op 8 oktober is in het gemeentehuis 

van Schagen officieel een start gemaakt met 

het online platform voor vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk “Noordkopvoorelkaar”. Bijge- 

woond door vertegenwoordigers van alle deelnemende 

partners in dit project lanceren de wethouders Ben 

Blonk (Schagen), Mary van Gent (Hollands Kroon) en 

Pieter Kos (Den Helder) met een druk op de entertoets 

de nieuwe website www.noordkopvoorelkaar.nl.

Platform vraag en aanbod van vrijwilligerswerk Noordkopvoorelkaar 

▲Afbeelding van www.noordkopvoorelkaar.nl 

Door: Martin Swart
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ONDER DE AANWEZIGEN VEEL POSITIEVE REACTIES

In zijn openingswoord memoreert wethouder Blonk van de gemeente 
Schagen, dat net die ochtend de begroting voor 2016 is gepresenteerd. Dit 
nieuwe project past volgens hem helemaal bij de bezuinigingen waar de 
gemeenten mee te maken hebben: “Veel professionele zorg zal verdwijnen 
en plaats maken voor vrijwillige zorg. Ik verwacht veel van dit platform. Bij 
de omschakeling zal het in individuele gevallen ongetwijfeld wel eens fout 
gaan, maar waar het knelt moet ter plekke een slimme oplossing worden 
bedacht.”

Een grote groep vrijwilligers heeft op 10 november in Markt 18 uitleg 
gekregen over de nieuwe website van Noordkopvoorelkaar. Na beant-
woording van de vele vragen kregen ze een steeds duidelijker beeld van 
de werkwijze.

CIJFERS 
•  In de eerste maand is de website 2.658 keer bezocht door 1.946  

verschillende mensen.
•  Er zijn 76 geregistreerde gebruikers waarvan 23 vrijwilligers.
•  Er zijn 118 hulpvragen geplaatst, 94 door organisaties en 24 door  

particulieren.
•  Er zijn 80 unieke verbindingen gelegd, dus 20 (25%) ingeschatte  

matches gemaakt.
•  De top-5 van meest geplaatste hulpvragen tot nu toe: gezelschap,  

activiteitenbegeleiding, erop uit, boodschappen en creatief en muziek.

De eerste ervaringen

Co Wiskerke is gemeenteraadslid 
van de gemeente Schagen: “In  
het kader van de burgerparti-
cipatie is dit een heel nuttige 
en laagdrempelige voorziening, 
die wellicht ook jongeren aan-
spreekt.” Hij is ook betrokken bij 
de organisatie van sportevene-
menten en ziet ook mogelijkheden 
om via de website aan sportvrijwil-
ligers te komen.
Jannie de Vries van Stichting De 
Wering: “We hebben de website 
meteen in gebruik genomen. 
Vraag en aanbod staan er al op. 
We gaan alleen nog maar digitaal 
verder.”
Jan Kers van de samenwerkende 
ouderenbonden was bij de voor-
bereiding betrokken en zegt 

vooral geijverd te hebben voor 
eenvoud en privacy: “Ik ga het 
zeker onder onze leden, die 
duidelijk tot de doelgroep horen, 
aanbevelen. Daartoe gaan we 
ook het promotiefilmpje op onze 
website zetten.”
Petra Alders van Vrijwaard ziet 
vooral mogelijkheden om via de 
thuiszorgmedewerkers de nieuwe 
website onder de aandacht te 
brengen van cliënten en hun 
familieleden. “We moeten eerst 
aan de bekendheid werken. Ook 
de vrijwilligervacatures van onze 
eigen organisatie gaan we op de 
website plaatsen. Dat deden we 
eerst bij de vrijwilligerscentrale 
en nu digitaal.”

▲ Een en al aandacht

profiel staat alleen een voornaam 
en eventueel een foto. Pas als 
er een match is worden verdere 
gegevens uitgewisseld. Privacy is 
dus belangrijk en door screening 
van profielen en berichten houdt 
men mensen met verkeerde 
bedoelingen buiten de deur. 

ALLE VRIJWILLIGERSWERK
Duidelijk wordt dat het niet 
alleen om zorg gaat, maar 
om alle vrijwilligerswerk. Ook 
organisaties en verenigingen 
kunnen vragen en aanbieden, niet 
alleen privépersonen. Verder kan 
iedereen er gebruik van maken. 
Ook het aanbod van cursussen en 
workshops wordt via de website 
gedeeld met de gebruikers. 
Wie niet zo handig is met de 
computer kan hulp krijgen bij de 
vrijwilligerspunten in Den Helder 
en Schagen en bij de servicepunten 
van Wonen Plus Welzijn. Op 
termijn is het de bedoeling, dat 
vrijwilligerspunten helemaal op-
gaan in Noordkopvoorelkaar.
Om het nieuwe project bekend te 
maken is NLvoorelkaar tegelijk met 
de lancering van de nieuwe website 
een facebookcampagne gestart. 
Tot slot roept Marika iedereen op 
zoveel mogelijk gebruik te gaan 
maken van Noordkopvoorelkaar.

▲ Links Jessica en rechts Marika 
leggen de werking uit

WETHOUDER BLONK VERWACHT VEEL VAN NIEUW PLATFORM

Noordkop Voor Elkaar is onderdeel van “NLvoorelkaar”, een landelijke organisatie 
die nu in ongeveer dertig gemeenten lokale projecten van de grond heeft 
gekregen. Partners in het project Noordkopvoorelkaar zijn de gemeenten Den 
Helder, Hollands Kroon en Schagen, de welzijnsorganisaties De Wering en Wonen 
Plus Welzijn en de zorgorganisaties GGZ NhN, Geriant, Mantelzorgcentrum, MEE 
NWH, Omring, Vrijwaard en Samen en RSBO-KvNH. De uitvoering en coördinatie 
zijn ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale Den Helder van De Wering en bij 
Vrijwilligerspunt De Schakel van Wonen Plus Welzijn.



EEN kleine tweehonderd vluchte- 
lingen zijn voor negen dagen opge- 
vangen in sporthallen in Schagen en 
Anna Paulowna. Zoals de kop luidt: 
Hartverscheurend en hartverwar-
mend. Dit was een uitspraak van één 
van de vrijwilligers die meegeholpen 
heeft bij de opvang. De inzet van vrij- 
willigers, evenals de activiteitenbege-

Hartverscheurend 
en hartverwarmend

8

leiding, werd geregeld door Wonen 
Plus Welzijn.
Wat is er veel werk verzet! Het is on-
gelofelijk wat bereikt kan worden als 
de handen ineen geslagen worden.
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Taalles voor vluchtelingen
U HEEFT  ongetwijfeld allemaal 
wel gehoord en gelezen dat de 
gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon onlangs noodopvang aan 
vluchtelingen hebben geboden. De 
organisatie van de vrijwilligers en 
de activiteiten binnen die opvang 
waren voor beide gemeenten in 
handen van Wonen Plus Welzijn 
gelegd. Zij zochten en vonden 
binnen enkele dagen honderden 
vrijwilligers die bereid waren te 
helpen. Eén van die vrijwilligers 
was Helga Wagemaker. Zij vertelt 
over haar inbreng in de opvang. 

Omdat Helga al contact heeft met 
een uit Syrië gevluchte familie, die 
vanaf dit voorjaar onderdak heeft 
gevonden in haar dorp, wilde ze 
graag wat meer doen op dit gebied. 
Zij en haar man houden van reizen, 
andere culturen leren kennen en 
zijn zeer geïnteresseerd in mensen. 
Wonen Plus Welzijn vroeg haar om 
de vluchtelingen taalles te geven. 
Omdat Helga niet uit het onderwijs 

afkomstig is, zocht ze een passende 
cursus op internet en begon ze aan 
de hand van afbeeldingen met de 
eenvoudige en veel voorkomende 
woordjes Nederlands. De kans 
is groot dat vluchtelingen vanuit 
Syrië in Nederland mogen blijven. 
Velen van hen zijn dus bijzonder 
gemotiveerd om onze taal al 
vast te leren. En zo ging zij alle 
doordeweekse dagen een paar uur 
naar Schagen en vervolgens ook 
naar Anna Paulowna. Nog steeds 
twinkelen haar ogen als zij praat 
over haar ervaringen. Er was zoveel 
plezier, zowel bij haar als bij haar 
“studenten”. Dit waren vaak goed 
opgeleide mensen die net als wij 
een goede baan en een goed leven 
hadden in Syrië. Totdat de oorlog 
begon.

De groep vluchtelingen is inmiddels 
naar Nijmegen vertrokken en 
woont daar zes maanden in een 
groot tentenkamp. Helga heeft nog 
regelmatig contact met een aantal 
van hen. Dat verloopt nu nog in 
het Engels, maar wellicht gaat dat 
binnenkort in het Nederlands.
 

Wonen Plus Welzijn organiseert opvang voor vluchtelingen
in Schagen en Hollands Kroon

▲ Helga Wagemaker

Door: Hans Groen



Thuiszorg Samen
Heeft u thuis hulp of zorg nodig,
dan stemmen we samen af
waar we u mee kunnen helpen.
Meer weten? 0224 21 11 36

Kijk ook op
www.woonzorggroepsamen.nl

”We lachen
heel wat af

meer
kunnen

‘Renate van de thuiszorg komt regelmatig bij me,’ zegt mevrouw Van der
Heijden: ‘Soms hebben we tijdens de verzorging serieuze gesprekken.
Maar we lachen ook heel wat af.’

‘Helaas werken de benen van mevrouw niet meer mee,’ vertelt Renate,
‘daarom help ik mevrouw bij de verzorging en het aankleden.’
En dan met een hartelijke glimlach: ‘U ziet er weer
schitterend uit!’

Elkaar versterken.
Dat is Samen meer kunnen.

Aangepast Wonen
Lauw Meijers

Help Alzheimer  
overwinnen. Dan hoeft 
niemand zichzelf  
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

   
ACON JAARBOEK 2015

JAARBOEK 2015
JAARBOEK 2015

Voor de autocrossliefhebbers:  JVW Uitgeverij geeft 
in samenwerking met ACON Autocross een jaarboek 
uit. Het jaarboek wordt uitgegeven op A4 formaat en 
op stevig glanzend papier gedrukt. In het jaarboek 
staan onder andere verslagen van de zes crossdagen 
seizoen 2015, spectaculaire foto’s en interviews met 
de kampioenen. Het jaarboek kost slechts 5 euro. Wilt 
u het jaarboek ontvangen? Maak dan 7,50 (inclusief 
verzendkosten) over naar:  NL81 ABNA 0561968020 
ten name van JVW Uitgeverij en onder vermelding 
van uw adresgegevens.
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Uitreiking eerste exemplaren WPW Magazine
DIRECTEUR Petra Hoekstra heeft 
op 18 september de eerste exemplaren 
van WPW Magazine overhandigd. 
Zij ging langs bij thuisabonnees in 
Wieringerwerf en Schagen. 

EIGEN BOONTJES 
In Wieringerwerf woont het echtpaar 
Perton en zij krijgen de eer, omdat 
zij de eersten waren in Hollands 
Kroon die zich in 1999 aanmeldden 
voor een thuisabonnement. Deze 
krasse tachtigers hebben recent 
hun zestigjarig huwelijk gevierd met 
kinderen en kleinkinderen en wonen 
nog zelfstandig. Bijzonder is, dat 

ze in al die jaren nog nooit van het 
thuisabonnement gebruik hebben 
gemaakt. “We zijn gewend onze eigen 
boontjes te doppen, maar we vonden 
het toen een goed initiatief dat we 
graag ondersteunden. Daarnaast 
weten we niet wat de toekomst gaat 
brengen.” 

KOSTEN
Dan komen de magazines uit de tas 
en is het even stil tijdens het eerste 
bladeren. Positieve reacties volgen, 
maar ook een kritische vraag van 
mevrouw Perton: “Wie betaalt dat 
allemaal?” Petra legt uit, dat dankzij 
enthousiaste adverteerders het 
nieuwe magazine voor Wonen Plus 
Welzijn helemaal niets kost en dat 
JVW Uitgeverij voor de advertenties 
en realisatie zorgt.

SCHAGEN
Na Wieringerwerf gaat het gezel- 
schap naar mevrouw van Riemsdijk 
in Schagen. Zij was in 1997 de eerste 
abonnee in deze gemeente en maakt 
er al heel wat jaren gebruik van. 
Ze is 92 jaar en woont nog altijd 
zelfstandig. Daarbij wordt ze terzijde 
gestaan door mevrouw van Dongen, 

haar achterbuurvrouw en tevens 
mantelzorgster. Elke dag zorgen 
buren en kennissen voor een maaltijd 
en iedere zes weken komt vrijwilliger 
Klaas Madderom van Wonen Plus 
Welzijn de tuin onderhouden. Ook 
mevrouw van Riemsdijk is heel 
enthousiast over het nieuwe WPW 
Magazine.

Ontmoetingscentrum voor mensen met 
dementie voor het voetlicht
HET ontmoetingscentrum in Schagen voor mensen met dementie bestaat 
in december 2015 zes jaar. De locatie in de Nieuwe Nes heeft een belangrijke 
functie voor de gehele regio. Mensen met dementie kunnen hier één of enkele 
dagen per week verblijven.

Het ontmoetingscentrum maakt on-
derdeel uit van Samen Meedoen. 
Dit geeft op verschillende manieren 
vorm aan begeleiding van mensen uit 
onze maatschappij. Omstandigheden 
zoals dementie, beroerte of het weg-
vallen van naasten kunnen mensen 
kwetsbaar maken. Wonen Plus Wel- 
zijn en Woonzorggroep Samen bie-
den op verschillende manieren onder-
steuning. Zo geven we iedereen de 
kans om mee te blijven doen in de 
maatschappij.
Een medewerker vertelt: “We zijn 
gestart met drie dagen, maar nu zijn 
we vijf dagen open van 10.00-16.00 
uur. We bieden een gestructureerd 
dagprogramma waarin bewegen  en 

de zelfstandigheid van de bezoeker 
van het ontmoetingscentrum cen-
traal staan. We lezen de krant, be-
reiden en nuttigen samen de warme 
maaltijd, wandelen, doen spelletjes 
en creatieve activiteiten. Maandelijks 
wordt er een uitje georganiseerd en 
gaan we op pad. Woongroep Samen 
leent dan voor die dag het busje uit 
met twee vrijwillige chauffeurs.”

FAMILIEMIDDAG
Ook is er een keer in de zes à acht 
weken een informele familiemiddag 
waar de familie wordt uitgenodigd 
voor een gezellige bijeenkomst. Er is 
dan ook iemand aanwezig van Wonen 
Plus Welzijn die informatie kan geven 

Mevrouw van Riemsdijk bladert het 
WPW Magazine gelijk door

Petra Hoekstra tussen het echtpaar 
Perton in

over de dienstverlening en men kan 
in gesprek met de begeleiding van  
het ontmoetingscentrum. Het Ont-
moetingscentrum van Wonen Plus 
Welzijn bevindt zich in de Nieuwe 
Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM   
Schagen. Inlichtingen zijn te ver-
krijgen bij  Jolanda Smit via  telefoon-
nummer: 06-20305301.
Meer informatie over Samen Mee- 
doen kunt u krijgen via telefoon-
nummer: 0224-273140 of per e-mail: 
info@wonenpluswelzijn.nl.

Door: Martin Swart en Hans Groen



Activiteiten bij Wonen Plus Welzijn

LOCATIE: POSTHUIS, POSTSTRAAT 16,  MIDDENMEER
➤   elke 1e en 3e donderdag v/d maand   Ontmoetingsinloop van 10.00-12.00 uur. Geen kosten, donatie is 

welkom.

➤   elke 3e donderdag v/d maand   Repaircafé in samenwerking met het landelijk Repaircafé tijdens de 

inloopochtend. Geen kosten, donatie is welkom.

➤   Activiteitenprogramma is nog niet bekend, maar zal worden gecommuniceerd via de lokale media.  

LOCATIE: PARKZICHT, PARKZICHT 3 HIPPOLYTUSHOEF
➤    elke 4e donderdag v/d maand   Parkzichtactiviteiten: van 10.00 tot 11.30 uur. Geen kosten, donatie is 

welkom.

LOCATIE: NOORDERLICHT, PARKLAAN 41, HIPPOLYTUSHOEF
➤    donderdagmiddag,1x per maand,   van 14.00-16.00 uur, data:  21 januari, 18 februari en 17 maart. Ondersteu- 

ningsgroep mantelzorg regio Wieringen/Wieringermeer. Geen kosten.

LOCATIE: TRAMBAAN NIEUWE NIEDORP, WATERSNIP 72, NIEUWE NIEDORP
➤   elke laatste zondag v/d maand   Brunch Nieuwe Niedorp van 11.30 uur tot 13.30 uur, data: 31 januari, 28 

februari en 27 maart. Kosten zijn 7 euro per persoon (contant betalen). 

Opgave van te voren.

➤    1e dinsdag van de maand Gespreksgroep voor een ontmoeting en een goed gesprek.

 
LOCATIE: CULTUURSCHUUR, LOGGERSPLEIN 1, WIERINGERWERF
➤   elke 1e dinsdag van de maand   Plusgroep Wieringerwerf van 13.30 tot 16.00 uur in het Atelier (eerste 

verdieping) voor ontmoeting en (creatieve) activiteiten. Geen kosten.

OPROEP:  Wij willen in Anna Paulowna een gespreksgroep starten in 2016. Heeft u interesse, dan 
kunt u dit kenbaar maken bij het servicepunt Anna Paulowna.

LOCATIE:  IN DE GROENE SCHAKEL, A. MAUVESTRAAT 161, SCHAGEN
 ORGANISEERT “DOET & ONTMOET”:
➤   elke dinsdag    Wandelgroep 

➤   elke 3e dinsdag van de maand  VOA inloopspreekuur en Repaircafé  (i.s.m. het landelijk Repaircafé)

➤   elke 2e dinsdag van de maand  Informatiebijeenkomst (hier zijn kosten aan verbonden)

➤   elke 3e dinsdag van de maand  Repaircafé (i.s.m. het landelijke Repaircafé)

➤   elke laatste dinsdag v/d maand  Koken in de Buurt van 16.00 tot 20.00 uur (hier zijn kosten aan verbonden)

OOK IN 2016 ORGANISEERT WONEN PLUS WELZIJN IN SCHAGEN 
WEER EEN AANTAL EXTRA ACTIVITEITEN. 

WIJ GEVEN U NU ALVAST DE DATA VOOR DE EERSTKOMENDE ACTIVITEITEN.

LOCATIE: “ONDER DE ACACIA’S”,  ACACIAPLEIN 400,  SCHAGEN
➤   maandag 25 januari 2016   Informatie Belastingaangifte en Toeslagen door 

dhr. Kees Rodenburg

➤   woensdag 24 februari 2016   Voorlichting over Buurtzorg  van 14.00 tot 16.00 uur)

➤   woensdag 23 maart 2016    Bezoek aan Willemsoord en het Marine-museum in Den Helder, vertrek 

om 13.00 uur vanaf gebouw “Onder de Acacia’s” 
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Het was van te voren aangekondigd als “het leukste 
uitje van 2015” en dat was absoluut geen grootspraak. 
Een reis in het verleden met de stoomtrein van Hoorn 
naar Medemblik, vervolgens met m.s. “Friesland” van 
Medemblik naar Enkhuizen en aan het eind van de 
dag met de NS weer terug van Enkhuizen naar Hoorn. 
Verder lezen? Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl.

REIS DOOR DE HISTORISCHE DRIEHOEK

Op uitnodiging van Wonen Plus Welzijn deed 
mevrouw Veuger op woensdag 4 november j.l. 
verslag van haar reis naar een deel van Zuid-
Amerika. Zij bezocht daar in 2008, samen met 
haar man Chili, Bolivia en Peru. Voor het hele 
verslag kijkt u op www.wonenpluswelzijn.nl.

REISVERSLAG

Woensdag 2 december bracht een groep enthousiaste 
deelnemers een bezoek aan de prachtige kerstshow in “de 
Boet” en keerde vol kerstaankopen weer terug in Schagen. 
Kijkt u ook op www.wonenpluswelzijn.nl.

KERSTSHOW IN DE BOET

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS/VOA’S. GEEN KOSTEN: 
Nieuwe Niedorp de Trambaan dinsdag 3e van de maand 10.00-12.00 
Hippolytushoef Parkzicht 11 woensdag 3e van de maand 10.30-12.00 
Anna Paulowna Keijzershoff woensdag 3e van de maand 10.00-12.00 
Wieringerwerf Cultuurschuur woensdag 3e van de maand 10.00-12.00 
Middenmeer Posthuis donderdag 3e van de maand 10.00-12.00
Schagen de Balie  donderdag 1e van de maand 13.30-15.00
Schagen Groene Schakel dinsdag 1e van de maand 13.30-15.00
Tuitjenhorn  de hal-St. Jozefpark dinsdag 1e van de maand 10.00-11.30
Petten  Dorpsontmoetingspunt (DOP) woensdag 1e van de maand 10.00-12.00
 

LEUKE ACTIVITEIT VAN GGD HOLLANDS NOORDEN:
Oppascollege: een theatrale inspiratieavond voor oppasopa’s en -oma’s.
Maandag 8 februari om 19.30 uur in het Scagon theater/Markt 18, Schagen. Kosten € 10,- incl. drankje. 
Aanmelden en meer informatie via www.ggdhn.nl/oppas.

Voor meer informatie over activiteiten in Hollands Kroon ga naar de servicepunten. Voor de gemeente Schagen 
kunt t alle gewenste informatie over deelname, kosten, eventueel vervoer van en naar de gewenste locatie enz., 
krijgen bij Wonen Plus Welzijn op telefoon 0224-291042, per e-mail op schagen@wonenpluswelzijn.nl of bij een 
van de Servicepunten van Wonen Plus Welzijn.



Hoe wil ik straks wonen?
WONEN PLUS WELZIJN organiseerde afgelopen najaar de “Matchmarkt 
voor Wooninitiatieven” in dorpshuis De Kastanjeboom te Dirkshorn. Zo’n 
matchmarkt brengt geïnteresseerden in nieuwe woonideeën en de aanbieders 
daarvan bij elkaar. Er was veel belangstelling voor de getoonde initiatieven 
zoals aanpassing van de bestaande woning en domoticaproducten. Maar ook de 
stands van Dorpsondersteuners uit Petten en Dirkshorn, de Wijkteams Schagen 
en Woonzorg Nederland hadden volop interesse van de bezoekers.

Het was opvallend dat er veel 
aandacht werd gegeven aan nieuwe 
woonvormen, zoals die van Piet 
Heneweer (plan Nijerop in Nieuwe 
Niedorp) en die van Pedro van 
Zutphen (terraswoningen aan de 
Menisweg in Schagen). Bij deze 
stands kwamen we de heer en 
mevrouw de Jong tegen. Zij wonen 
nu in een prachtige woning in Sint 
Maarten met een tuin voor en een 
ruime tuin achter. De heer de Jong 
geniet van z’n pensioen en verzorgt 
zijn vrouw die helaas aan een 
rolstoel gekluisterd is. Het ziet er niet 
naar uit dat hier (op korte termijn) 
verandering in komt. Gelukkig is 
haar man nog goed van lijf en leden, 
maar zo langzamerhand vraagt de 

combinatie van intensieve zorg voor 
zijn vrouw, het huishouden en het 
onderhoud aan de tuin steeds meer 
energie. Zij denken daarom na over 
een andere woning of een andere 
woonvorm.

GELIJKVLOERS
Het liefst gaat het echtpaar naar 
Schagen vanwege alle goede 
voorzieningen die de stad te 
bieden heeft. Daar zouden ze graag 
een woning hebben waar alles 
gelijkvloers is, een huis zonder 
drempels, maar met brede deuren, 
met een aangepaste keuken waar 
zij met haar rolstoel goed bij kan en 
met een ruim terras waar mevrouw 
de Jong lekker kan genieten van de 

zon. Als er dan ook nog een vorm van 
zorg in de nabijheid is, is hun plaatje 
helemaal rond. 

ZELFSTANDIG
Voorlopig redden ze het nog goed 
in hun twee-onder-een-kapwoning 
waar een traplift is gemonteerd 
om mevrouw naar de bad- en 
slaapkamer boven te brengen. Een 
speciale rolstoel met elektromotoren 
in de wielen maakt dat zij geheel 
zelfstandig naar buiten kan. Over een 
paar jaar zal dat niet meer toereikend 
zijn en moet er wat anders zijn.
De “Matchmarkt Wooninitiatieven” 
was daarom een interessante opstap 
voor ze om hun ideeën vorm te 
geven. Denkt u ook wel eens na hoe 
het over een paar jaar met u zelf 
zal gaan en wilt u net als familie de 
Jong voorgelicht worden? Neem 
dan gerust contact op met Corry 
Leijen van Wonen Plus Welzijn in 
Schagen. U kunt haar bereiken op 
telefoonnummer: 0224-273140.

De heer en mevrouw de Jong in hun achtertuin

Door: Hans Groen

Interessante Matchmarkt voor Wooninitiatieven in Dirkshorn
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ZOLANG je jong en sociaal actief bent is het niet zo moeilijk om een 
netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je komt met genoeg mensen 
in contact op je werk, de sportvereniging, de kerk of gewoon op straat. 
Maar als je ouder wordt en misschien niet meer zo uithuizig bent, wordt 
je netwerk steeds kleiner of verdwijnt soms helemaal. Het wordt stil om 
je heen en je mist de mensen die je kunnen helpen. Wonen Plus Welzijn 
wil daar wat aan doen door middel van Samenkracht.

Wij zijn vandaag voor een gesprek 
bij Gea de Kamper, sinds vier 
jaar woonachtig in Schagen. Zij 
vertelt haar levensverhaal en zegt 
regelmatig “Dit hoeft er niet in hoor, 
ze hoeven niet alles te weten.” Na 
het aanhoren van haar relaas ben ik 
verbaasd dat Gea nog zo opgewekt 
en zo actief is, want ze heeft in haar 
leven heel wat voor haar kiezen 
gehad. Ze is inmiddels 59 jaar 
en woont samen met haar twee 
katten. Ze heeft veel last van haar 
reuma, artrose en botontkalking, 
maar dat weerhoudt haar er niet 
van nog genoeg te ondernemen. 
Met wat hulpgereedschappen als 
een rollator en een scootmobiel 
trekt zij er nog vaak op uit. Met de 
ene vriendin naar de film, met een 
ander lekker uit eten. Of gewoon 
lekker met de scootmobiel de 
natuur in; haar grote passie. Ook 
maakt ze al enkele jaren deel uit 
van de gespreksgroep met Annet 
Westerink. Gea heeft duidelijk geen 
behoefte aan een maatje binnen 
Samenkracht, zij redt zichzelf nog 
prima. Het is zelfs andersom. Zij 
biedt zich graag aan als maatje 
voor anderen! 

PURE CHOCOLADE
Zo gaat ze elke maand naar een 
alleenstaande mevrouw van begin 
tachtig in Schagen, die onlangs 
haar man met dementie heeft 
verloren. Zij is slecht ter been en 
komt niet meer zoveel buiten. Ze is 
altijd blij als Gea komt. Vaak ligt de 
pure chocolade al op een schoteltje 
op haar te wachten en dan vertelt 
ze honderduit. De taak van Gea is 
vooral luisteren, zodat mevrouw 

haar verhaal kwijt kan. Gea vindt 
dit leuk om te doen en eigenlijk wil 
ze nog wel iemand ondersteunen. 
Zij is door haar eigen levensverhaal 
een soort praktijkdeskundige en kan 
op veel gebieden van waarde zijn. 
Het liefst gaat ze met iemand op 
de donderdagse seniorenmiddag 
naar CineMagnus of (als het straks 

weer lekker weer is) op een gezellig 
terras een kop koffie drinken.”

ONDERNEMEN
Wilt u ook zo af en toe iemand op 
bezoek hebben voor een praatje en 
een koppie of om met iemand wat 
te ondernemen, aarzel dan niet. 
Wonen Plus Welzijn is er voor u en 
brengt u graag in contact met een 
gemotiveerde vrijwilliger. Want het 
is zoals Gea dat in ons aangename 
gesprek zo goed verwoordde: “Je 
moet het zelf doen!” Voor meer 
bijzonderheden of vragen over 
Samenkracht kunt u bellen naar 
0224-273140 of een mail sturen 
naar info@wonenpluswelzijn.nl.

Door: Hans Groen

Maak werk van je netwerk
Doe je verhaal aan de gemotiveerde vrijwilligers van Samenkracht

Gea de Kamper



HOUDT u ook van een lekkere en verantwoorde 
maaltijd?  Dan kunt u gebruik maken van de maaltijd- 
service van Wonen Plus Welzijn. U heeft volop  
keuze uit allerlei gerechten en menu’s. De maaltijden 
worden dagelijks gemaakt door de voedingsdienst 
van Woonzorggroep Samen, geheel volgens de richt-
lijnen Gezonde Voeding.

Na bereiding wordt het eten snel terug gekoeld waar-
door de smaak en voedingswaarde optimaal behou- 
den blijven. We hechten veel waarde aan smaakvolle 
en gezonde maaltijden. De maaltijden worden vervol-
gens bij u thuis bezorgd door vrijwilligers van Wonen 
Plus Welzijn. Door het eten koelvers aan te leveren, 
kunt u zelf bepalen op welk moment u de maaltijd ver-
warmt en opeet. U hoeft het alleen maar even in de 
magnetron te verwarmen. 

3-GANGEN
De maaltijden worden van maandag tot en met zater-
dag in de ochtend bezorgd. Maaltijden voor de zondag 
worden zaterdag bezorgd. U bepaalt zelf hoe vaak u 
een maaltijd wilt bestellen en op welke dag(en). De 
prijzen zijn vriendelijk. Wilt u alleen een hoofdge- 
recht? Dan betaalt u € 5,70. De prijs voor twee-gangen  
is € 6,20 en drie-gangen kost € 6,70. Deze prijzen  
zijn inclusief bezorgkosten. Wilt u ook gebruik 

maken van onze maaltijdservice? Ga dan naar 
onze website www.wonenpluswelzijn.nl of neem 
contact op met één van onze servicepunten. 

Verse maaltijden thuis bezorgd

WAAROM?
Mantelzorgers die het Mantelzorgcentrum kennen, 
waarderen deze organisatie om hun inzet en kennis. De 
gemeente wil graag dat meer mantelzorgers hiervan 
gebruik kunnen maken. Zo krijgen deze mantelzor- 
gers betere informatie die nuttig is. Alle mantelzor- 
gers die staan ingeschreven of zich dit jaar inschrij- 
ven bij het Mantelzorgcentrum krijgen een cadeaubon 
van 25 euro. Hiermee laten de gemeenten hun waarde- 
ring voor de mantelzorgers blijken. Zij hopen dat veel 
mantelzorgers zich inschrijven bij het Mantelzorgcen-
trum en hiermee een eerste stap zetten om beter geïn-
formeerd te worden.

VOOR WIE? 
De bon is voor iedereen die mantelzorg verleent aan 
een inwoner van Hollands Kroon of Schagen. Als man-

Waardering mantelzorgers 
GEMEENTEN Schagen en Hollands Kroon 
geven mantelzorgers een cadeaubon. Het mantel-
zorgcompliment vanuit het rijk is komen te vervallen. 
Daarvoor in de plaats is de mantelzorgwaardering 
gekomen.

telzorger hoeft u zelf niet in Hollands Kroon of Schagen 
te wonen. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en 
onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende persoon. Dit kan een partner, ouder 
of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of ken-
nis. Daarnaast is de voorwaarde dat u zich laat inschrij- 
ven bij het Mantelzorgcentrum. Als u al staat in-
geschreven bij het Mantelzorgcentrum heeft u ook  
recht op de bon.

HOE KUNT U DE CADEAUBON AANVRAGEN? 
Per e-mail: 
mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl 
onder vermelding van: 
mantelzorgwaardering Hollands Kroon/Schagen.
Met daarin vermeld :
- uw naam, adres en e-mailadres
- de naam en het adres van degene voor wie u zorgt 
(deze moet in Hollands Kroon of Schagen wonen).

U kunt ook telefonisch de cadeaubon aanvragen. Het 
telefoonnummer is: 0223-747009. Het Mantelzorg-
centrum neemt de aanvraag in behandeling en zorgt 
ervoor dat de mantelzorger de bon krijgt toegestuurd.
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ORIËNTEREN
Altijd al was er een sluimerende 
belangstelling voor de zorgsector 
en door bezoeken aan zijn vader 
die aan Alzheimer leed, zag hij tot 
zijn verdriet dat deze en zijn mede-
bewoners eigenlijk veel te  weinig 
buiten kwamen. Een oproep van 
Wonen Plus Welzijn in de krant, 
waarin vrijwilligers gevraagd wer- 
den om met ouderen af toe iets te 
gaan ondernemen, deed de rest. 
“Het paste precies bij wat ik voor 
ogen had”, zegt Marcel, “Ik heb  
meteen contact opgenomen met 
Marika de Jager van Wonen Plus 
Welzijn met wie ik een gesprek heb 
gehad.”

NAAR BUITEN
Mevrouw Dekker (89) woont in het 
Lelypark in Wieringerwerf. Ze loopt 
in huis met een rollator en kan al-
leen in de rolstoel naar buiten. De 
geboren Zeeuws-Vlaamse kwam 
op haar vierde in Winkel terecht 
en na haar trouwen verhuisde ze 
naar Wieringerwerf. “Dat was in 
het begin best moeilijk, want de 
geloofsverschillen speelden in die 
tijd nog een grote rol. Ik moest 
heel erg wennen.” Later voelde ze 
zich wel thuis in de Wieringermeer. 
Dochter Lia woont in Winkel en is 
haar mantelzorgster. Omdat moe-
der erg graag naar buiten gaat en 
zij zelf ook haar werk en gezin heeft, 
wendt ze zich tot Wonen Plus Wel- 
zijn (moeder heeft een thuisabonne-
ment) met de vraag of er misschien 
een vrijwilliger is, die regelmatig 

Van bollen naar zorgen
Vrijwilliger Marcel van den Berg wekelijks aan de wandel

MARCEL van den Berg (51) 
had samen met zijn broer een 
bollenbedrijf in Anna Paulowna. 
Aangezien er geen opvolgers 
waren werd het bedrijf vorig 
jaar verkocht. Zodoende kwam 
er tijd vrij voor andere dingen. 
Nu gaat hij wekelijks aan de 
wandel met mevrouw Dekker uit 
Wieringerwerf. “Het werk in de 
zorg leek me altijd al leuk en ik heb 
nu de tijd om me te oriënteren in 
deze richting”, vertelt Marcel.

met moeder een rondje kan maken.  
Die vraag komt bij het kantoor een 
week nadat Marcel zich als vrij- 
williger heeft aangemeld, dus de 
match is gauw gemaakt. Er komt 
een gesprek met alle betrokkenen, 
waarin blijkt dat er een klik is en de 
eerste wandelafspraak wordt ge-
maakt. 

GEZELLIG
Op de dag van het interview gaan 
de twee voor de zesde keer op stap 
en uw verslaggever is uitgenodigd 
om mee te lopen. Mevrouw Dekker 
zorgt eerst voor koffie. Het gesprek 
gaat wat lastiger dan gewoonlijk, 
want een dag eerder heeft ze haar 
gehoorapparaat verloren. Tijdens 
het koffie drinken wordt afgespro-
ken waar de wandeling naar toe 
gaat. Dat wordt het bos deze keer. 
“Zelf kom ik niet zover, dat durf ik 
niet meer”, zegt mevrouw Dekker. 
“U weet de weg”, zegt Marcel en als 
mevrouw Dekker wat tegensputtert: 
“Samen komen we er wel uit toch?” 
Ze is blij met haar gezelschap: “Hij 
is heel gezellig hoor!”

ROBOT
Marcel: “U moet wel een warme jas 
aan hoor, het is koud vandaag.” Van 
het Lelypark gaat de route langs de 
voetbalvelden naar het bos. Eerst 
achter langs het appartement van 
mevrouw Dekker. “Kijk, daar waar 

het vogelhuis hangt, daar woont u.” 
De felgekleurde bessen langs het 
pad krijgen alle aandacht. Rechts 
liggen kale akkers. “Weet u nog 
wat daar de vorige keer op groei-
de? Waren dat uien?” Links komen 
de voetbalvelden van DWOW die 
sinds kort gemaaid worden door 
een robot. Tijdens de vorige wan-
deling reed die kriskras over het 
veld. “Ik begrijp er niets van hoe 
dat kan. Mijn man zou het wel heb-
ben kunnen uitleggen. Die snapte 
al dat soort dingen.” Jammer ge-
noeg staat de robot deze keer aan 
de lader. Dat mevrouw Dekker af 
en toe zegt wat ze al eerder vertel-
de lijkt Marcel niet te deren. Hij is 
heel geduldig en lief voor haar. 
Mevrouw Dekker is lekker buiten en 
Marcel is in zijn element.

Door: Martin Swart



Door: Hans Groen
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Gulle gaven
Nieuwe laptops voor vrijwilligers digiBron

VRIJWILLIGERS van Wonen 
Plus Welzijn staan iedere 
donderdagmorgen tussen 10.00 en 
12.00 uur in de hal van zorgcentrum 
De Bron aan de Kogerlaan 36A 
in Schagen. Zij helpen u op weg 
met uw digitale apparatuur of 
verzorgen er kleine reparaties 
aan. Ook kunt u bij digiBron een 
computercursus volgen waarbij u 
leert om te gaan met e-mail, Word, 
Excel of een fotoprogramma enz..

De vrijwilligers hebben vier 
laptops tot hun beschikking, 
maar één daarvan is duidelijk aan 
vervanging toe en een andere 
laptop is privébezit van één van 
de vrijwilligers. Die moet dus 
steeds heen en weer gesleept 
worden. Omdat de aanloop bij 
digiBron tamelijk groot is geeft dit 
nog wel eens problemen en lange 
wachttijden. 

VRIENDEN VAN DE BRON
Op dondermorgen 26 november 

werd dat probleem opgelost; 
er werden twee nieuwe laptops 
overhandigd aan digiBron-
coördinator Guus Retera. Eén 
exemplaar werd door Wonen Plus 
Welzijn zelf aangeschaft, de tweede 
werd geschonken door de Vrienden 
van de Bron. Voortaan kunnen alle 
cursisten en iedereen die om raad 
en daad bij digiBron komt weer 
snel en zonder haperen geholpen 
worden.

Op de foto van links naar rechts Bea Bonnema (Vrienden van de Bron), Gijs van der Poel (Wonen Plus Welzijn) en Riet Hoogland 
(Vrienden van de Bron) overhandigen een nieuwe laptop aan digiBron-coördinator Guus Retera
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HET kan gebeuren dat u 
(tijdelijk) hulp nodig heeft bij 
uw financiële of administratieve 
zaken. Omdat u er plotseling 
alleen voor komt te staan als uw 
partner is weggevallen. Of als 
u gewoon moeite heeft met het 
tempo in deze hectische wereld, 
met de veranderingen in bank- en 
belastingzaken. Dan is het goed te 
weten dat Wonen Plus Welzijn er is 
om u daarbij te ondersteunen.

Wonen Plus Welzijn beschikt over  
goed ingevoerde vrijwilligers 
zoals Ancilla Hartog. Oorspron-
kelijk opgeleid in personeelsaan-
gelegenheden en nu actief als 
administratievrijwilliger bij Wonen 
Plus Welzijn. “Ik kan meekijken”, 
vertelt Ancilla. “Bijvoorbeeld of 
er iets met bepaalde post moet 
gebeuren of om te voorkomen dat 
er (geld)problemen ontstaan. De 
post wordt ingewikkelder en juist nu 
mensen steeds langer zelfstandig 
blijven wonen kan dit snel een 
probleem worden. Daar kan ik 
mensen dan in ondersteunen. Dat 
geeft vaak al zo’n gerust gevoel.” 

Door: Hans Groen

U staat er niet alleen voor

HELP!!! 

DE BELASTINGFORMULIEREN MOETEN WEER WORDEN INGEVULD.
Op maandag  25 januari 2016 bent u van harte welkom op de 
informatiemiddag: Belastingaangifte en Toeslagen.

Locatie:   Het thuis van de SBOS “onder de Acacia’s” 
Acaciaplein te Schagen

Tijd:       14.00 uur tot 16.00 uur

DEZE middag wordt gehou-
den van 14.00 -16.00 uur in het 
thuis van de SBOS “Onder de 
Acacia’s” op het Acaciaplein in 
de wijk Groeneweg te Schagen.

De heer Rodenburg gaat deze 
middag met een aantal andere 
collega’s aandacht besteden aan 
de wijzigingen die plaatsvinden 
over de invulling van uw belasting-
aangifte (denk aan het vervallen 
van de extra vrijstelling Box 3) 
en het aanvragen van huur- en/of 
zorgtoeslag.  

Ook is er deze middag mogelijkheid 
om aan te geven of u graag 
geholpen wilt worden bij het 
invullen van de belastingaangifte 
en/of de aanvraag van Huur- en 
Zorgtoeslag. 
Zowel vanuit de Samenwerkende 
Ouderenbonden Schagen als 
vanuit Wonen Plus Welzijn zijn goed 
opgeleide vrijwilligers aanwezig. 
Is het voor u niet mogelijk om naar 
deze informatiemiddag te komen, 
maar u wilt wel ondersteuning bij het 
invullen van uw belastingaangifte? 
Bel dan naar het servicepunt in uw 
regio.

Vrijwilliger Ancilla Hartog ondersteunt uw administratieve zaken

Naast Ancilla heeft WPW meer 
vrijwillige administratieve onder-
steuners. Zij kunnen, als dat nodig 
is, ook voor langere tijd meehelpen 
met uw administratie.  Dit is één 
van de diensten waar u, als u een 
thuisabonnement bij Wonen Plus 
Welzijn afsluit, gebruik van kunt 
maken.

Aarzel niet als u dreigt vast te lopen 
in de papierwinkel. Neem contact 
op met Wonen Plus Welzijn op via 
telefoonnummer: 0224 273140 of 
per email: info@wonenpluswelzijn.
nl. U staat er niet alleen voor.
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▲  Lies Dekker

Thea Koenis-Vos ▲

Een alleenstaande heer die woont in ’t Zand
is nu al jaren bij WPW vaste klant
daar bestelt hij zijn eten
en, zo laat hij ons weten,
“lekker makkelijk en nooit aangebrand!”

Zo maar een berichtje uit de Polder,
want wat stond er bij mij al jaren op zolder?
M’n reiskoffer met drie wieltjes in plaats van vier.
Dus reageerde ik met veel plezier
op “Repaircafé” in de folder.

Een alleenstaande heer van de Stroet,
deed mee aan WPW’s “Doet & Ontmoet”.
Hij sprak er vele mensen,
dat voldeed aan al zijn wensen.
Met één dame klikte het bijzonder goed!

OM de introductie van het nieuwe WPW Magazine 
wat extra aandacht te geven organiseerde Wonen Plus 
Welzijn in samenwerking met het Schager Weekblad 
en CTR Hollands Kroon een limerickwedstrijd. Dit 
waren de laatste drie weekwinnaars:

Onderwerp Limerick 4: Doet & Ontmoet
Ingezonden door: Mevr. M. Tesselaar uit Tuitjenhorn

Wie schrijft de leukste limerick?
Door: Hans Groen

Marga Tesselaar

Onderwerp Limerick 5: Repaircafé
Ingezonden door:  Mevr. T. Koenis-Vos  

uit Anna Paulowna Onderwerp Limerick 6: Maaltijdbezorging
Ingezonden door:  Mevr. L. Dekker uit Schagen
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arrenslee
belastingen
bloembollen
boet
cadeaus
certificaat
champagne
cursisten
dementie
dennenboom

Los de woordzoeker op en maak kans op 1 van de 3 
Plukker-cadeaubonnen ter waarde van € 15,-.

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: 
Boekhandel Plukker, Gedempte Gracht 71-75, 
1741 GB Schagen -  www.boekhandelplukker.nl

De winnaars van de eerste WPW-woordzoeker zijn:
Dhr. Droog uit Nieuwe Niedorp
Mw. Hallewas uit Hippolytushoef
Dhr. Huijser uit Schagen

De inzending dient voor woensdag 10 februari 2016  
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl

of stuur naar:  Wonen Plus Welzijn 
Zijperweg 14  
1742 NE Schagen
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Een Sudoku is een diagram van negen bij negen vakjes waarin een aantal cijfers van 1 tot en met 9 ingevuld 
moeten worden. Het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Om de 
sudoku op te lossen, moet u de lege vakjes zo invullen dat in elke rij, elke kolom en elk blokje de cijfers 1 tot en 
met 9 slecht één keer voorkomen. Succes!
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Hij heeft zes nationale titels gewonnen en stond bovendien al eens in de kwartfinale bij het wereld-kampioenschap driebanden voor junioren. Zijn naam is Raymon Groot en dit grote talent is woonachtig in Hoogwoud. Met zijn 21 jaar een jonkie maar iemand met ambitie. ,,Ik wil zo hoog mogelijk op de wereld- ranglijst komen in de toekomst.”

,,Dat is nog een hele grote stap maar ik ben al goed op weg door mijn plaats in de eredivisie”, vervolgt Groot. ,,Ik leer heel veel van mijn teamgenoten en ik hoop vanaf nu steeds verder door te groeien.” Groot speelt zijn wedstrijd in de eredivisie voor Stichting Topbiljart Zundert (S.T.Z.). Zijn teamgenoten zijn niet de eerste de beste biljarters. Nee, de Hoogwouder speelt samen met Roland Forthomme (onder meer Belgisch kampioen in 2009), Peter Ceulemans (onder meer tweede plaats Super Prestige in 2011), Barry 

van Beers (winnaar Grand Prix van Amsterdam/Os-dorp) en Dave Christiani (vijftien nationale titels). ,,Wij hopen bij de top-4 te eindigen en zo play-offs te kunnen spelen.” Wie op de hoogte wil blijven van Groot en zijn teamgenoten kan kijken op teletekst-pagina 619.
Nadat zijn broer ging biljarten bij een jeugdclub in Abbekerk kwam het talent in aanraking met de sport. Zijn voorbeeld in het begin was zijn vader. Op dit mo-ment haalt Groot zijn inspiratie in het driebanden uit de spelers Roland Forthomme en Frederic Caudron. Dat hij zelf speelt heeft ook zijn omgeving aangezet om te gaan biljarten. ,,Mijn familie en vrienden vin-den het leuk dat ik op hoog niveau driebanden speel”, vertelt Groot, die individueel in actie komt in alle nationale ranking toernooien, driebanden klein ex-tra klasse en driebanden groot eerste klasse. ,,Door het biljarten leer je weer een paar honderd nieuwe 

mensen kennen die dezelfde sport met je delen. Of het nu spelers of supporters zijn: Het is bijna altijd gezellig rond het biljart.” Zorgen maakt Groot zich wel over de toekomst van zijn sport. ,,Zoals het er nu uitziet moet er heel wat gebeuren voor het biljarten in het algemeen. Vooral voor het libre en kader zal het in de toekomst heel moeilijk gaan worden denk ik. Bij het driebanden ziet het er een stuk beter uit. Wereldwijd groeit het driebanden sterk, hoofdzakeli-jk in Azië en Zuid-Amerika. Dit komt vooral door het grootschalig uitzenden op de televisie in die landen. In Europa gaat het wat minder maar met de groe-iende band tussen kozoom.com en Eurosport zal het er beter gaan uitzien in de toekomst en meer jeugd  aantrekken. Mocht het nodig zijn om de jongste doelgroep aan te trekken voor de sport en ik moet daarin een voortrekkersrol spelen dan zal ik zeker gaan helpen.”

‘Het is altijd gezellig 
rond het biljart’

De 21 jaar jonge Raymon Groot uit Hoogwoud speelt in de vaderlandse top

Aan de inhoud van deze biljartkrant is veel zorg besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze biljartkrant op geen enkele manier rechten, van welke aard dan ook, worden ontleend.

Uitgever: JVW Uitgeverij
Oplage: 6.000
Druk: Rodi Media B.V.
Vormgeving: Max Grafische Vormgeving
Redactie: Cor Bleeker en Ron Stroet

Biljartvereniging Horna organiseert Scholen BiljarttoernooiZATERDAG 30 NOVEMBER van 10.00 tot 17.00 uurIn het clubgebouw van biljartvereniging Horna aan het Achterom 53 in HoornDeelnemers uit het middelbaar onderwijs zijn:Clarence Bos • Brian Appelman • Theicke Vercoelen • Thomas Neesen Joris Kok • Leon Dudink • Emiel Duijves • Maijk van der Zwet

Groots programma 10-jarig bestaan winkelcentrum De BoogerdHet Hart van Wognum klopt sneller

SEPTEMBER 2014 UITGAVE 3Uitgever: JVW Uitgeverij • www.jvwuitgeverij.nl • john@jvwuitgeverij.nl • Oplage: 28.000

Een barbecue workshop, een workshop audiostreamen en midnightshoppen met een unieke dobbelstenenactie. Het is slechts een kleine greep uit de vele fes-tiviteiten komend weekend. Winkelcentrum De Boogerd in Wognum bestaat tien jaar en de ondernemers pakken hiermee groots uit op vrijdag 19 en zater-dag 20 september. In deze jubileumkrant het programma en veel, heel veel aan-biedingen van de ondernemers. Het feestprogramma is voor zowel jong als oud.

Onderneemt

VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Midnightshopping Winkelcentrum De Boogerd:

19.00-20.00 uur:  Dobbelstenenactie, korting gooien  

met 1 dobbelsteen

20.00-21.00 uur:  Dobbelstenenactie, korting gooien  

met 2 dobbelstenen

21.00-22.00 uur:  Dobbelstenenactie, korting gooien  

met 3 dobbelstenen

De deelnemende winkeliers zijn in deze jubileumkrant herkenbaar aan de 

dobbelstenen in de advertentie. Dobbel zelf je korting bij elkaar, dat  in 

het derde uur kan oplopen tot liefst 18 procent.

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 

10.00-16.00 uur:  Markt, georganiseerd door Organisatiebureau 

Lakeman met circa 20 kramen

10.00-16.00 uur: Springkussen bij DEEN Supermarkt

12.00-16.00 uur;  Oud-Hollandse spelen voor jong en oud  

(gesponsord door feestvarken.eu)

14.00-14.30 uur: Modeshow Bij Ons

14.00-16.00 uur:  Shetland ponyrijden voor de kleintjes  

door Ruitersport Wognum

16.00-20.00 uur:  Feestmiddag, -avond met optreden van  

              de liveband Fireproof uit Wognum.

Het feestweekend begint op vrijdag met midnightshopping. Bij de aangesloten win-kels kun je vanaf 19.00 uur je eigen korting bij elkaar dobbelen. Zie in deze krant door middel van de dobbelstenen op de adver- tenties bij welke winkels je terecht kunt voor deze unieke actie. Bij uw aankopen krijg je loten. Hiermee maken klanten kans op het winnen van één van de vijftig slag-roomtaarten van Bakkerij Schoutsen. 
Prijsuitreiking
Het feest gaat op zaterdag verder. En hoe: er zijn onder meer een markt, modeshows, demonstraties en workshops te volgen. Ook aan de jeugd is gedacht. Zo kunnen zij Shet-land ponyrijden en bij de DEEN staat een springkussen. Als spetterende afsluiting 

is het plein gezellig aangekleed met zitjes, statafels en een bar! Van 16.00 tot 20.00 uur speelt de liveband Fireproof uit Wognum en vindt om 17.00 en om 19.00 uur een prijs– uitreiking plaats van de slagroomtaarten.
gratis ParkeergelegenheidHet levendige winkelcentrum – waar het ge-hele jaar door veel georganiseerd wordt en zich onderscheid vanwege gratis parkeer- gelegenheid en een schoon karakter - gaat  in de toekomst verder uitbreiden. Begin  2015 gaat de eerste paal de grond in voor een Lidl-supermarkt. Winkelcentrum De  Boogerd telt momenteel al 23 onderne-mingen. Benieuwd naar de vele acties? Kom dan vrijdag en zaterdag naar Wognum toe!

Wie feest viert trakteert,Het 2e bolletje ijs is gratis op zaterdag 20 september.
Bakkerij SchoutsenBrood-banket-chocolaterie-ambachtelijke ijsbereidersWinkelcentrum De Boogerd • Kerkstraat 19 • Wognum • Tel.: 0229 579022

VAN ETTEN • KERKSTRAAT 31 WOGNUM • TEL. 0229 - 574 002

Email:

Vul in, knip uit en ga naar de winkel!

Plaats:
*Geldig op 1 artikel uit de gehele speelgoedcollectie m.u.v. afgesprijsde actie-artikelen, multimedia, 
boeken,cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon is geldig t/m 20-07-2014. Korting is niet online en in combinatie met andere acties geldig. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE

VAN ETTEN 

Vul in, knip uit en ga naar de winkel!
Vul in, knip uit en ga naar de winkel!

Plaats:
*Geldig op 1 artikel uit de gehele speelgoedcollectie m.u.v. afgesprijsde actie-artikelen, multimedia, 
boeken,cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon is geldig t/m 20-07-2014. Korting is niet online en in combinatie met andere acties geldig. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

VAKANTIEKORTING!!!
Vrijdagavond dobbelen         voor hoge KORTING !
         Zaterdag voor iedere klant                    een feestelijk presentje !

W:  www.jvwuitgeverij.nl

T: 06-14455297

SEIZOENGIDS 2013-2014

Verbruggen

info@verbruggencommunicatie.nl
www.verbruggencommunicatie.nl

Reclame & Webdesign
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5 t/m 9 maart
2015    

Lentetuinkrant‘200 jaar koninkrijk: de Lentetuin blikt terug!’
Rober van 
den Berg:
Het juryoog 
bij de 
hyacinten-
actie

Wendy Houdijk:
‘Voorbereiding 
komst koning 
hoogtepunt!’

5 7 2335jaar 
lentetuin1980 - 2015

Frank 
van den Hoek:

‘Koning als 
klapstuk’

Frank 
van den Hoek:

‘Koning als 
klapstuk’

Koninklijke opening

www.zandstock.nl
Vind Zandstock ook op:

twitter.com/zandstocktzand

facebook.com/zandstock

Hoofdsponsor van Zandstock Partners van Zandstock

Festivalterrein  
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FESTIVALKRANT

LA FUENTE 
MICHEL DE HEY

GENAIRO NVILLA 
PRAIA DEL SOL

JOEYSUKI

MET O.A.  
K'S CHOICE • TYPHOON
DOUWE BOB • KENNY B
THE DEAF • JOHN COFFEY

RONDÉ
HAUSMAGGER
SUNDAY SUN
TENTEMPIÉS
BADE
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WIN EEN MEET & GREET MET DOUWE BOB !

HOORN

www.facebook.com

/AconAutocrossNH

ACON
AUTOCROSS

SINT MAARTEN

HOORN

www.facebook.com

/AconAutocrossNH

PROGRAMMABOEK 14 september 2014

MET VANDAAG AFVALRACE IN DE RODEOKLASSE EN 

DE STRIJD OM DE JAN BRUIN TROFEE IN DE KEVERKLASSE

Een plek van bezinning en troost. Dat is het monument ter nagedachtenis van de 

Nederlandse slachtoffers van de Tsunamiramp in Azië op 26 december 2004. Op ini- 

tiatief van Karin Beenhakker en Luc Pijman is er een herdenkingsplek gerealiseerd gren-

zend aan hun tuin aan de Korte Belkmerweg 34A. Zij overleefden samen met hun 

kinderen Yoni (21), Ayla (19), Yeshi (18) en Yared (14) als door een wonder de ramp 

tijdens hun vakantie op Sri Lanka. Want wat was er gebeurd als het busje dat hen zou 

gaan vervoeren op de bewuste ochtend op tijd aanwezig zou zijn? En wat als het wa-

ter was blijven stijgen en Pijman alsnog verdronken was terwijl hij zich vasthield? En 

godzijdank was er een heuvel achter het hotel om naar toe te vluchten. Waarom werd 

dochter Ayla aan haar haren het water uit getrokken door iemand die daardoor zijn 

moeder moest loslaten om haar te redden? Het zijn vragen waarop de familie Pijman 

geen antwoord heeft gekregen en zal krijgen. De verschrikkelijke gebeurtenis is deze 

kerst precies tien jaar geleden. Speciaal voor de krant ’t Zand inZicht doen Beenhakker 

en Pijman tot in detail hun verhaal over de totstandkoming van het monument en 

de tragedie van de ramp. “Wij hebben de hemel en de hel gezien tijdens de kerst van 

2004”, aldus Pijman (54).
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De hel en de hemel gezien

Leef intens en met de dag’. Dat is  

de boodschap die Beenhakker 

(51) wil meegeven na de trage-

die die zij met haar familie heeft 

meegemaakt. Na de verschrikkelijke  

gebeurtenissen (lees pagina 3) kwam 

het gezin terug in ’t Zand in een ware 

nachtmerrie terecht. Het echtpaar is 

heel wat gewend; zij hebben als me-

dewerkers van Artsen zonder Gren-

zen over de hele wereld gewerkt. 

Maar deze ervaring heeft hun leven 

voorgoed veranderd. In één van de 

eerste slapeloze nachten in haar eigen 

bed kreeg Beenhakker – zelf beeld-

houwster – een visioen dat er een 

monument moest komen. De reali-

satie kostte veel energie en moeite. 

Beenhakker: “Je stuit bij de overheid 

op meer onmogelijkheden dan mo-

gelijkheden. Neem bijvoorbeeld de 

gemeente Zijpe. Daar kregen wij in 

eerste instantie geen medewerking 

van en respons op gestuurde brieven. 

Pas 2,5 jaar verder toen het monu- 

ment bijna werd onthuld kwam er 

contact. Dit naar aanleiding van het 

feit dat ik ze zelf had gebeld. Maar de 

juiste procedures waren gevolgd maar 

met medewerking van Buitenlandse 

Zaken gekregen. Zelfs Koningin Beatrix  

had haar waardering over het initia- 

tief per brief overgebracht nog voor 

de onthulling. De gemeente schrok na 

het belletje van het feit hoever wij ge-

vorderd waren en wie allemaal zoud-

en komen. Nog diezelfde middag zat 

ik om tafel met de burgemeester en 

directe medewerkers. De eerste vraag 

was hoeveel mensen ik verwachtte. 

Ik gaf aan dat dit er ruim tweehon-

derd waren en ik kreeg de onbegrij- 

pelijke vraag: ‘Heb je een vergunning 

voor geluidsoverlast aangevraagd?’. 

Gelukkig voelden ze net op tijd aan 

dat deze vraag echt ongepast was in 

dit stadium. Daarna kwam pas een 

vraag waarmee ze ons alsnog konden 

helpen maar bovenal hun besef dat 

dit geen klein iets betrof. Toen is het 

gelukkig goed gekomen.”

GELUK
Het monument werd op zaterdag 7 

juli 2007 (het getal 7 staat voor heel-

heid, voltooiing en geluk) tijdens een 

besloten bijeenkomst - waar ruim 250 

mensen bij aanwezig waren – onthuld. 

Het gedenkteken is gemaakt door 

Saskia Koning en bestaat uit een drie 

meter lange golf van hardsteen in een 

grote cirkel van schelpenzand. Erom-

heen liggen 36 door water gepolijste 

zwerfstenen met daarop de namen 

van de slachtoffers. Op het kunstwerk 

staat de tekst: ‘Een golf die komt en 

gaat en alles anders achterlaat’. Na 

de openstelling kwamen er dagelijks 

mensen kijken. Geregeld schoven er 

personen aan hun eettafel in de keu-

ken aan. Meer dan eens waren Pijman 

en Beenhakker een luisterend oor. 

Na een jaar werd besloten om een 

deel van de schuur in te gaan rich- 

ten als stilte- en herdenkingsruimte. 

Het monument draagt wezenlijk bij 

aan het verwerken van dit drama. 

“Alle nabestaanden staan achter dit 

initiatief en voor sommigen van hen 

is deze plek in Nederland en zelfs 

Europa de enige herdenkingsplek”, 

vertelt Beenhakker. “Alle Nederlandse 

slachtoffers zijn geïdentificeerd maar 

niet allemaal terugkomen. Het is heel 

belangrijk een plek te hebben om 

naar toe te gaan. Maar ook vele an-

deren vinden er troost en bezinning.” 

Met de realisatie van dit monument 

werd het dorp verder op de kaart 

gezet. Beenhakker en Pijman hebben 

altijd gevoeld dat de Zandtemers hen 

een warm hart toedroegen. De eerste 

maanden na de tsunami hebben ze 

heel veel warmte en steun ontvangen 

terwijl ze nog relatief nieuw in ’t Zand 

waren. “Dat heeft ons enorm goed 

gedaan.” (lees verder op pagina 3)

‘ T     AND IN     ICHT
editie december 2014

Familie Pijman vertelt uitgebreid hun verhaal over tsunami kerst  2004 * 

monument aan Korte Belkmerweg biedt veel troost * wonderen stapelden zich op

Op de foto van links naar rechts moeder Karin Beenhakker, de kinderen Yeshi, Yared, Yoni en Ayla en vader Luc Pijman bij het monument.
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VOA-certificaten uitgereikt
TIEN geslaagde cursisten 
hebben op dinsdag 17 november 
het Vrijwillig Onafhankelijke 
Adviseur-certificaat uitgereikt 
gekregen. De afgelopen weken 
werd in zes cursusdagen de theorie 
geleerd, nu is het tijd voor de 
praktijk. Dit was alweer de tweede 
groep cursisten die werd opgeleid 
tot VOA binnen de gemeente 
Schagen.

DE VOA IS ONTSTAAN UIT 
INTENSIEVE SAMENWERKING 

TUSSEN DE OUDEREN BONDEN 
IN SCHAGEN EN HOLLANDS 

KROON EN WONEN PLUS 
WELZIJN.

VOA staat voor Vrijwillig Onaf-
hankelijk Adviseur die door een 
ieder in de gemeenten Schagen 
en Hollands Kroon kan worden 
ingeroepen. Zij adviseren in tal  
van zaken, bijvoorbeeld bij het  
begeleiden bij de keukentafel-

gesprekken. De VOA’s werken 
bovendien nauw samen met de 
Sociale Wijkteams.

GROTE BELANG
De geslaagden zijn zeer gemoti-
veerd om aan de slag te gaan. 
Wethouder Ben Blonk van de 
gemeente Schagen, die net als 
Jan Kers en Ruud Bakker van de 
Ouderenbonden bij de uitreiking 
aanwezig was, benadrukte nog-
maals het grote belang van de VOA. 
Zij brengen immers de zorg-op-
maat bij de inwoners. Hij zegde zijn 
persoonlijke hulp toe als de VOA’s 
in de praktijk tegen teveel (admini-
stratieve) obstakels aan zouden 
lopen. Ook wenste de wethouder 
eenieder veel succes bij de soms 
zware taak, maar bovenal veel 
plezier. 
Aan het eind van de plechtigheid 
konden de blije cursisten hun 
handtekening onder het certificaat 
plaatsen en aansluitend een per-
soonlijk woordje en de bloemen in 
ontvangst nemen.

Tweede groep cursisten slaagt bij Wonen Plus Welzijn

Door: Hans Groen



slaap je de nacht niet goed door ,ga dan voor 
het juiste (slaap)advies naar atm slaapcomfort.

EETKAMER
STOELEN

VANAF 

Hoekbank Barry 

DRESSOiR 
2 deureN 3 lAdeN

HOEKBANK MARiO

NU GEHEEL

 COMPLEET!

999,-

 SUPER AKTIE

849,-

299,-79,-

OP=
OP

incl. hOOfdbOrd, TOPPEr, 

maTras En bOxEn

COMPLETE 
ELECTRISCHE 
BOXSPRING

Witte pAAl 241, 1742 lB  SchAgeN, t: 0224 227357
OpEN: Di T/M VR. 10.00-17.30 UUR |  zATERDAG 10.00-17.00 UUR
www.aktiemeubelschagen.nl

pRijzEN ExcLUSiEf 
VOETENBANKjE/

OpTiONEEL. 

VANAF 

DRAAi
fAUTEUiL

iN leder
eN StOF

Relaxfauteuils al leverbaar 

vanaf  
zie ons aktiemodel 
          in de winkel.

ACTIE

ACTIE

ACTIE ACTIE

ACTIE

BoxsprIng prEsTon dE luxE  
elektrisch incl gratis split topper, 
hoofdbord, matrassen, incl gratis 
ergonomische hoofdkussen
 Normaal 2195,- 

 

ElECTrIsCHE lATTEnBodEM  
Normaal 499,- 

 

ErgonoMIsCH KoudsCHuIM  

 

poCKETVEEr MATrAs

sEnIorEnBEd dEElBAAr 
Normaal 999,- 

OP
=

OP

BoxsprIng prEsTon 
vlak incl gratis topper hoofd-
bord, matrassen, incl gratis 
ergonomische hoofdkussens
 Normaal 1095,- 

    SUPER AKTIE 

799,-

de FOk 9, 1742 pc  SchAgeN, t: 0224 227051
OpEN: Di T/M VR. 9.30-17.30 UUR - zAT. 9.30-17.00 UUR

www.prestonslaapcomfort.nl
www.atmslaapcomfort.nl

P
GRATIS

PARKEREN

GRATIS
HAAL- EN 

BRENG SERVICE
SENIOREN

LOSSE BANK
AktiepriJS

lInnEnKAsT 
Palazzo

SUPER AKTIE 

499,-

2e GRATIS2e GRATIS

OP=OP OP=OP

2000m2 Heerlijk slapen en wonen!

7 ZonE

899,-

299,-

1595,-

849,-

699,-
2e MATrAs grATIs!!!   ACTIE loopT ToT 31 dECEMBEr 2015

299,- 599,-

699,-

20
15

12
01

-2

499,-

WITTE PAAL 241

2e KERSTDAG
OPEN

van 11.00-17.00 uur


