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heid van zorg. Woonzorggroep 
Samen biedt zorg op maat
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heid van zorg. Woonzorggroep 
Samen biedt zorg op maat

• Recreatiezaal waar u gelijk-
gestemden kunt ontmoeten en 
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Hornhoeve in Dirkshorn Sint Maartenshof in Sint Maarten Sabinahof in WaarlandSint Maartenshof in Sint Maarten Sabinahof in WaarlandHornhoeve in Dirkshorn

Woonzorg Nederland biedt 
 sociale huurwoningen voor 

55-plussers en mensen 
met een beperking. 

De bewonersconsulent helpt 
u graag bij het vinden van 

een geschikte woning. 

Drie complexen uitgelicht

Meer informatie: 
bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur
088 – 921 03 88 / noordhollandnoord@woonzorg.nl        
www.woonzorg.nl/n-h-n

Zorgeloos 
 wonen voor 

 senioren 
in Noord- 

Holland-Noord

15.0667 Adv. N-h-n wonen plus welzijn A4 v3.indd   1 21-08-15   10:38

ADVERTENTIE
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Van en voor u
BIJ deze de derde editie van het mooie WPW 
Magazine.  Een blad van en voor mensen die bij onze 
organisatie betrokken zijn. We proberen met zijn 
allen goede dingen te doen voor mensen die dat nodig 
hebben, mensen die kwetsbaar in de samenleving 
staan, doordat ze op leeftijd zijn of lichamelijke 
gebreken hebben, chronisch ziek zijn, of geestelijk het 
even niet meer aan kunnen.  

De één heeft moeite met het onderhouden van 

de tuin, de ander vindt het lastig om elke dag een 

maaltijd te koken, is de weg kwijtgeraakt in de 

regelgeving rond de zorg of heeft behoefte aan 

activiteiten en ontmoeting. Het ontvangen van 

een bezoekje en gesprek, of het klusje in huis, de 

papierenrompslomp in orde maken; dit alles wordt 

mogelijk gemaakt door vele honderden mensen die 

zich vrijwillig inzetten. Soms elke week, soms elke 

dag. In weer en wind staan er veel vrijwilligers voor 

anderen klaar. 

Wat iedereen bindt - of je nu vrijwilliger, abonnee 

of maaltijdgebruiker bent - is de behoefte om 

onderdeel uit te maken van de samenleving en van 

betekenis te zijn. We willen namelijk allen ergens bij 

horen en dat kan bij Wonen Plus Welzijn.

Zo ontstaan er ook steeds nieuwe ideeën en 

plannen. Vaak bedacht door enthousiaste mensen 

en we proberen steeds te kijken of het mogelijk is 

om de plannen van de grond te krijgen. Zo is ook dit 

magazine ontstaan.  Als idee en uitgewerkt door de 

geweldige redacteuren Hans Groen en Martin Swart. 

Financieel mogelijk gemaakt door de vele sponsors 

en adverteerders. In deze derde versie vindt u weer 

veel nieuws en informatie over de activiteiten van 

Wonen Plus Welzijn en van andere organisaties. We 

wensen u heel veel leesplezier en alvast een mooie 

lente in aantocht.

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

WPW Magazine wordt gratis verspreid 
onder de thuisabonnees en vrijwilligers.

Volgende uitgave: Juni 2016



Zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen

Omring vindt het belangrijk dat u 
zo lang mogelijk zelf uw dagelijkse 
bezigheden kunt blijven doen. 
Zo nodig met hulp van familie of 
bekenden. En heeft u goede zorg en 
ondersteuning nodig? Dan is Omring 
altijd in de buurt; voor klanten én 
hun mantelzorgers.  

Daar kunt u op rekenen. 
Nu en in de toekomst. 

Meer informatie? 
088 – 206 89 10
www.omring.nl

Thuis met Omring

MOEILIJK LOPEN??
Voet- Rug Pijnklachten??

Wij behandelen diverse pijnklachten 
aan de voet, knie, heup

De Lange Ring 24d • 1761 AS Anna Paulowna  

Telefoon 0223- 532481

WWW.OPGOEDEVOET.NL
Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

Univé Hollands Noorden
Kantoor Schagen
Hoep 2C  T 0227 - 72 72 60 
Kantoor Wieringerwerf
Omtaplein 1  T 0227 - 72 72 20

Persoonlijk advies
Financiële rust en zekerheid 
Bij Univé Hollands Noorden kennen wij onze klanten 
en maken wij graag werk van uw vragen. Wij gaan voor 
de beste maatwerkoplossingen. 

Een passend verzekeringspakket
Maak een afspraak met één van onze adviseurs en bepaal 
samen welke verzekeringen bij uw situatie passen.
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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

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 

Gemeente Schagen

Gemeente 
Hollands Kroon
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Verdrijf de eenzaamheid bij 
Wonen Plus Welzijn

Bezoek de Plusgroep Wieringerwerf

Iedere eerste donderdag van de 
maand komt de Plusgroep van 
13.30 tot 16.00 uur bij elkaar in de 
Cultuurschuur te Wieringerwerf. 
Deze middag zijn er acht dames 
aanwezig die - omdat Valentijnsdag 
nadert - een glazen schaaltje 
gaan versieren met linten en 
stukjes textiel. Tot slot worden de 
schaaltjes gevuld met snoep in 
de vorm van hartjes. “We spelen 
vaak in op naderende festiviteiten”, 
zegt Marianne de Kruijf, die de 
activiteiten sinds 2010 coördineert. 

“Omdat ik de grootste mond heb”, 
zoals ze zelf gekscherend zegt. 
Samen met de vrijwilligsters Thea 
Ribbelink en Ada Brand bereidt 
ze de bijeenkomsten voor en 
begeleidt ze die. “Wat we standaard 
iedere keer doen, is koffie en thee 
drinken en lekker bijkletsen, want 
daar komen de mensen ook voor. 
Daarnaast doen we ook meestal 
spelletjes en dan vooral rummikub 
en sjoelen. Aan onze activiteiten zijn 
geen kosten verbonden, maar we 
hebben wel een spaarpot waarin 

vrijwillig iets mag worden gestopt. 
Van de opbrengst hebben we 
steeds aan het eind van het seizoen 
een high tea, waarvoor we alles zelf 
maken. Het is jammer, dat er een 
paar deelneemsters zijn overleden 
en dat we eigenlijk geen nieuwe 
aanwas hebben.” Wilt u vrijblijvend 
kennis maken? U bent van harte 
welkom in deze gezellige groep of 
wilt u eerst meer informatie? Bij de 
servicepunten kan men u verder 
helpen.

Door: Martin Swart

Volgens recent onderzoek door het Nationaal Ouderenfonds voelen ruim 1 miljoen 55-plussers 
zich regelmatig eenzaam. Zo’n 200.000 daarvan zeggen zelfs extreem eenzaam te zijn. Die zijn 
al blij als er iemand een keer belt. Eenzaamheid is een snel groeiend probleem. En toch hoeft 
niemand echt eenzaam te zijn. Bij Wonen Plus Welzijn in uw regio zijn tal van initiatieven die 
bedoeld zijn om mensen bij elkaar te brengen en te houden. Mooie voorbeelden daarvan leest u 
op deze pagina en de pagina hiernaast in bijgaande artikelen van onze redacteuren over Plusgroep 
Wieringerwerf en in de gemeente Schagen over de Open Tafels en Doet & Ontmoet.
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Anneke Koning

De vrijwilligers van Graag Gedaan die de 
Open Tafel in de Hornhoeve verzorgen

Bovendien heeft het Repaircafé 
vanmiddag veel aanloop van 
mensen met kapotte spullen. 
Daar ontmoeten wij ook Anneke 
Koning, een trouwe bezoekster van 
de dinsdagmiddagen bij Wonen 
Plus Welzijn. Als wij haar vragen 
hoe ze ooit bij ‘Doet & Ontmoet’ 
terecht is gekomen begint ze haar 
verhaal te vertellen. Het was in 
de tijd dat het leven haar nou niet 
bepaald toelachte. Problemen in 
de privésfeer, ernstige rugklachten, 
botbreuken na een valpartij met de 
fiets; het zat even niet mee.
Omdat ze in die tijd als alleenstaan- 
de in een andere wijk van Schagen 
kwam te wonen moest ze een 

Anneke werd meegesleept
Door: Hans Groen

In Schagen is dinsdag de ontmoetingsdag. In gebouw de Groene 
Schakel aan de A. Mauvestraat 161 organiseert Wonen Plus Welzijn 
elke week Doet & Ontmoet. Het is deze middag gezellig druk met zo’n 
veertig deelnemers. Een deel daarvan komt voor de wandelgroep, er 
zit een groep te handwerken, aan een andere tafel wordt geklaverjast 
en er wordt gesjoeld. 

nieuw sociaal netwerk opbouwen. 
Ze was blij dat een kennis haar 
meesleepte naar Doet & Ontmoet 
waar ze het zo leuk vond, dat ze niet 
meer is weggegaan. Anneke is nog 
erg actief, is creatief en muzikaal 
en dat kan ze allemaal kwijt bij 
Wonen Plus Welzijn. “Niets moet 
hier, alles mag”, laat ze opgetogen 
weten. Ze schildert en maakt 
kaarten, maakt prachtige dingen 
met theezakjes of maakt gewoon 
een praatje. Daarnaast zit ze op 
het Ouderenkoor van Wonen Plus 
Welzijn in de Blokhut onder leiding 
van Annemarie Ursem, wandelt ze 
veel met haar hond of gaat ze op 
bezoek bij mensen die ze heeft leren 

kennen. Kortom, ze zit weer goed 
in haar vel en dat komt mede door 
de gezellige dinsdagen bij Doet & 
Ontmoet. Mocht u zich ook af en toe 
eenzaam voelen, trek dan de stoute 
schoenen aan en ga eens kijken in 
de Groene Schakel. U kunt er elke 
dinsdagmiddag terecht, het kost u 
niets en het verplicht u tot niets. 
Van te voren aanmelden hoeft niet 
maar als u liever eerst wat meer 
informatie wilt, bel dan naar de 
Balie/Servicepunt: 0224-291042. 

Open Tafel in Hornhoeve
Ruim voor twaalf uur zitten 
ze aan tafel, de gasten in de 
recreatiezaal van zorgcentrum 
Hornhoeve in Dirkshorn. Graag 
Gedaan organiseert hier een 
Open Tafel in samenwerking 
met Woonzorggroep Samen en 
Wonen Plus Welzijn. 

Ze doen dat drie keer per jaar 
en naast de mensen die in en 
om de Hornhoeve wonen zijn 
ook alle andere 55-plussers uit 
Dirkshorn, Stroet en Groenveld 
welkom. De aanwezigen betalen 
een klein bedrag voor een heerlijk 
driegangenmenu. Dit keer bestaat 
het diner uit meloen met ham als 
voorgerecht, vervolgens hachee, 
aardappelpuree met rode kool en  
afgesloten met een heerlijke gries- 
meelvla met bessen en rozijnen. 
Dit alles opgesierd met een glaasje 

wijn of fris; de 
mensen genieten 
er met volle 
teugen van. 

KINDEROPPAS
Een van de aan- 
wezigen is Theo 
Stroosnijder.
Theo is dorpson- 
dersteuner voor 
Dirkshorn, Groen- 
veld en Stroet en 
vertelt in het kort 

waar de inwoners hem zoal voor 
kunnen inschakelen. Als hij zegt dat 
ze hem zelfs als kinderoppas kunnen 
vragen, barst de volle zaal in lachen 
uit. De maaltijd uit de geweldige 
keuken van Magnushof wordt 
door vijf vriendelijke vrijwilligsters 
rondgedeeld, aangestuurd door 
coördinator Ans Wesseling. Zij 
zorgen voor de prachtig gedekte 
tafels, gaan rond met koffie, wijn 
en fris en zorgen dat na afloop alles 
weer keurig wordt opgeruimd. Een 
dikke pluim voor hun inzet is dan 
ook op zijn plaats.
Een Open Tafel is een gezellige 
manier om samen te eten en ande- 
re mensen te ontmoeten. Naast  
Dirkshorn wordt dit ook georga-
niseerd in Waarland, Tuitjenhorn en 
Warmenhuizen. Wilt u meegenieten 
van een Open Tafel in één van de 
zorgcentra van Samen, meldt u dan 
aan bij Wonen Plus Welzijn. Ook 
kunt u bellen met de lokale Graag 
Gedaan vestiging in uw regio. Zij 
vertellen u er graag alles over.

Door: Hans Groen



Seniorenmiddagen zijn in trek
CINEMAGNUS  is een gezellige en knusse bioscoop in Schagen. De 
bioscoop heeft vijf zalen, welke zich allemaal bevinden om de grote foyer. 
In deze zalen worden nieuwe topfilms vertoont, maar worden de films 
ook aangepast op bepaalde tijden, voor de doelgroep. 

CineMagnus is bij uitstek de gezelligste bioscoop van de Noordkop
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De bioscoop is goed te bereiken met 
het openbaar vervoer en uw eigen 
auto kunt u gratis bij de bioscoop 
parkeren. Verder is de bioscoop 
rolstoelvriendelijk, zowel de foyer 
als de zalen zijn gelijkvloers. De 

zalen beschikken over speciale 
plaatsen voor rolstoelgebruikers.

SENIORENMIDDAGEN
Bijna iedere donderdag-  en dins-
dagmiddag organiseert CineMag-
nus speciale seniorenmiddagen 
voor de iets ouderen onder ons. 
Tijdens de seniorenmiddag zijn de 
omstandigheden op de doelgroep 
afgestemd. Bij binnenkomst staat 
het licht hoog zodat u makkelijk uw 

plekje kunt opzoeken. Verder staat 
tijdens de voorstelling het geluid 
op een lager niveau dan normaal. 

LIVE CINEMA 
Beleef het allemaal live vanuit 
The Royal Opera House in 
Covent Garden, Londen. Vanuit 
uw luxe bioscoopstoel wordt u 
meegenomen naar een klassieke 
wereld vol pracht en praal. Alle 
voorstellingen zijn te zien in 
hoogwaardig beeld en geluid en 
dit jaar zijn voor het eerst alle 
opera voorstellingen Nederlands 
ondertiteld. Kijk voor het actuele 
programma op www.CineMagnus.
nl of bel naar 0224-224060.

Aangepast Wonen
Lauw Meijers

— ADVERTORIAL —
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Nieuw leven gespreksgroep
in Nieuwe Niedorp

WIE ouder wordt, kan steeds 
meer het gevoel krijgen gecon-
fronteerd te worden met snel 
veranderende maatschappelijke 
en technische ontwikkelingen. 
Hoe ziet mijn leven er uit en mijn 
toekomst? Wat is belangrijk en 
zinvol voor me? Hoe ga ik met 
anderen om? Iedereen die over deze 
vragen en thema’s wil nadenken 
kan naar de gespreksgroepen 
komen en zijn gedachten hierover 
delen. We schuiven aan in Nieuwe 
Niedorp.

In de loop van vorig jaar is de  
gespreksgroep in Nieuwe Niedorp  
kleiner geworden en de gespreks- 
leider gestopt. Tijd voor actie dus. 
Wonen Plus Welzijn doet een op- 
roep in de krant voor een nieuwe 
vrijwillig gespreksleider en Enno 
Bijlstra uit Winkel reageert daarop. 
“Ik ben graag in gesprek met men- 
sen en zeker ook met ouderen”, ver- 
telt hij. “Ik ben altijd geïnteresseerd 
in personen, maar had geen 
ervaring met welzijnswerk. Wel 
met het bedrijfsleven en de poli- 
tiek.” Na een intakegesprek met 
Deborah de Zee is Enno de nieuwe 
gespreksleider in Nieuwe Niedorp 
en in november 2015 begint hij met 
vier deelnemers.
 
VERZORGINGSSTAAT
Tijdens de maandelijkse bijeen- 
komsten kunnen verschillende on- 
derwerpen aan bod komen. 
Enno: “We hebben het vorige 

keer onder meer gehad over de 
overgang van verzorgingsstaat 
naar participatiemaatschappij, over  
de WMO, over veranderingen in  
de afgelopen vijftig jaar met 
verbeteringen of juist niet”. Dit keer 
zijn er zes deelnemers aanwezig 
en is er één afbericht. Aangezien 
er een nieuwe deelneemster is,  
begint de groep met een voor- 
stelrondje. Stagiaire Marije Beem- 
sterboer van Wonen Plus Welzijn  
geeft eerst uitleg over enquête- 
formulieren van de Vrije Univer- 
siteit Amsterdam voor een onder- 
zoek naar de netwerken van oude- 
ren. Afgesproken wordt dat de 
deelnemers die thuis invullen en 
dat eventuele lastige vragen in 
de volgende bijeenkomst samen 
kunnen worden doorgenomen.

LEKKER DOORPRATEN
Dan begint het gesprek. De deel- 
nemers is gevraagd kranten- of 
tijdschriftartikelen mee te nemen 
waarvan ze blij of verdrietig wor- 
den. Er komt van alles op tafel: 
van dierenleed tot leegstaande 
schoolgebouwen en van zorgen 
om asielzoekers tot het stoppen 
van dorpsraden. Ook de problemen 
van de ouderenbonden en de 
griepepidemie komen ter sprake. 
Het zikavirus en de aanpak van 
henneppanden en gestolen politie-
uniformen zijn thema’s van gesprek. 
Wat opvalt is dat de onderwerpen 
vooral dichtbij de eigen omgeving 
blijven en dat daar lekker over 
doorgepraat wordt. “Als we om 
vier uur niet gaan stoppen zitten 
we om vijf uur nog te praten”, zegt 

Gespreksgroep voor ouderen behandelt verschillende thema’s

Door: Martin Swart

Enno om aan te geven dat er aan 
gespreksstof geen gebrek is. “We 
hebben afgesproken om het de 
volgende keer te gaan hebben over 
de gemeente. Kent u uw gemeente? 
Wie doet wat en waar moet u zijn? 
Dat gaan we uitwerken.”

▲ Enno Bijlstra

Enno Bijlstra (72) woont al zijn hele 
leven in Winkel. Hij is opgeleid 
tot schilder - zijn vader had een 
schildersbedrijf - en geeft een tijdje 
schilderles op de LTS. Later heeft hij 
ook zijn eigen schildersbedrijf. Enno 
heeft twee grote hobby’s: muziek (hij 
is een verdienstelijk klarinettist) en de 
gemeentepolitiek. Namens de VVD 
is hij wethouder geweest in Schagen 
en nadien raadslid en wethouder in 
Niedorp en na de fusie in Hollands 
Kroon. Na de  laatste verkiezingen 
treedt hij op zeventigjarige leeftijd af 
als wethouder. “Nu wil ik echt met 
pensioen gaan”, zoals hij zelf zegt.

De gespreksgroep in Nieuwe Niedorp komt iedere eerste dinsdag van de maand 
van 14.00 tot 16.00 uur bijeen in het WPW servicepunt in De Trambaan. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en nieuwe deelnemers zijn welkom. Wie vrijblijvend 
wil kennismaken kan contact opnemen met het servicepunt in Nieuwe Niedorp. 
Ook in Schagen zijn er drie gespreksgroepen. Wie daarover meer wil weten kan 
terecht bij de Balie/servicepunt in Markt 18 of bel: 0224-291042.
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Het is een drukte van belang voor 
de dames. Zo belt een mevrouw op 
om te zeggen dat zij de komende 
acht woensdagen geen maaltijd 
hoeft te hebben. Een andere dame 
belt lichtelijk in paniek naar het 

Het kloppend hart van WPW
De Balie/Servicepunt in Schagen met recht een steunpunt

VRIJWILLIGERS staan dagelijks 
klaar om vragen, de meeste 
telefonisch, te beantwoorden. 
Het Servicepunt in Schagen is 
gehuisvest in Markt 18, middenin 
de stad. Het merendeel van de 
vragen gaat over maaltijden en de 
bezorging daarvan. Maar er wordt 
ook veel gebeld voor klusjes in huis 
en in de tuin en over het invullen 
van het belastingformulier. Van- 
daag zitten de vrijwilligsters Els 
Leegwater en Ineke Kuin op 
kantoor om al die vragen goed af 
te wikkelen.

Servicepunt, omdat zij haar sleutel 
kwijt is en haar woning niet binnen 
kan. Els belt vervolgens naar de 
Wooncompagnie die het oplost. 

LEESCAFÉ
In het aangrenzende Leescafé zit 
een aantal vrijwilligers van digiBar 
klaar om mensen wegwijs te maken 
in de digitale wereld. Vragen over 
de mogelijkheden van de compu- 
ter, tablet of mobiele telefoon, maar 
ook storingen daaraan worden 
moeiteloos afgewerkt. Tussentijds 
kunnen zij - en alle andere bezoek-
ers van het Leescafé - een heerlijke 
kop koffie bestellen. Medewerkers 
van het Skager AC Esdégé-Reigers-
daal bemannen namelijk dagelijks 
de koffiehoek. Ze schenken er heer-
lijke koffie en thee met voor de lief-
hebber een puntje appeltaart.  

DE SCHAKEL
Ook in het vrijwilligerspunt de 
Schakel wordt hard gewerkt. Deze 
organisatie, waar vraag en aanbod 
van vrijwilligerswerk elkaar weten  
te vinden, gaat eerdaags op in 
Noordkopvoorelkaar.nl. Vrijwilliger 
Fred Kuin - inderdaad, de echtge-
noot van Ineke - is drukdoende om 
alle bestanden van de Schakel over 
te zetten naar Noordkopvoorelkaar.
nl. Niet het leukste werk volgens 

Fred, maar het moet absoluut en 
zorgvuldig gebeuren. Dat kun je 
wel aan hem overlaten. Er bieden 
zich gelukkig nog steeds mensen 
aan die vrijwilligerswerk willen 
doen.  

Door: Hans Groen

DE BALIE/SERVICEPUNT VAN 
WONEN PLUS WELZIJN,

ELKE WERKDAG  TE BEREIKEN 
VAN 10.00  TOT 15.00 UUR 
VIA TELEFOONNUMMER

 0224-291042

Lisette van de bibliotheek en Roelof 
van het Skager AC

Foto boven: Ineke Kuin  

Foto onder: Fred Kuin

Els Leegwater
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Nieuwe folders
VOOR zowel de gemeenten Hollands Kroon als Schagen 
is een nieuwe folder gemaakt. Hierin zijn de diensten en 
activiteiten van Wonen Plus Welzijn overzichtelijk op een 
rij gezet en stelt de stichting zichzelf voor aan nieuwe 
cliënten of vrijwilligers. 

Welzijn op maat is waar het om draait onder het 
motto: ‘Lokaal, laagdrempelig en samen sterk voor 
ieders welzijn’. Vele onderwerpen komen in de 
folder aan bod, zoals de Vrijwillig Onafhankelijk 
Adviseur (VOA), thuisabonnement, maaltijdservice, 
mantelzorgondersteuning, ontmoeting, onder- 
steuning bij initiatieven in wijk of buurt, samen mee- 
doen voor mensen met dementie of een CVA en 
Noordkopvoorelkaar. Bij de bekende servicepunten  
(zie elders in dit magazine) is de nieuwe folder verkrijgbaar 

Geef met uw hart: Hart voor WPW
WIJ hebben een passie voor mensen, voor hun welzijn. Ons hart klopt 
sneller als wij hen zo lang mogelijk en volwaardig laten meedraaien in hun eigen 
omgeving. Ons werk is mensenwerk. Werk dat kosten met zich meebrengt.

Wonen Plus Welzijn is weliswaar een maatschappelijke organisatie zonder 
winstoogmerk, toch is er wel degelijk geld nodig. Daarom doen we een beroep 
op u. Geef met uw hart. Met uw bijdrage aan HART voor Wonen Plus Welzijn 
helpt u ons aan middelen om mensen in een kwetsbare positie zo 
lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden.

Op onze website vindt u meer informatie. Een aantal initiatieven is al gestart. 
Zo timmert het koor ‘Op Eigen Wijze’ in Schagen al aardig aan de weg. Andere 
projecten zoals Schuldhulpverleningsmaatjes in de gemeente Hollands 
Kroon staat nog aan het begin. Uw bijdrage is nodig en van harte welkom.  
Hart voor WPW!

Dit zijn bijvoorbeeld enkele projecten die we met uw 
donatie van de grond willen tillen:

•  Hollands Kroon: project Schuldhulpverleningsmaatjes

•  Langedijk: ruil van kleding en speelgoed voor mensen met een 

minimuminkomen

•  Heerhugowaard: laagdrempelige Doet- en Ontmoetgroep en  

vrijwilligersinitiatief Wonen Plus

•  Heerhugowaard: ontmoetingscentrum voor mensen met  

dementie en hun mantelzorgers

•  Regionaal: Hartenwens vervult wensen van mensen

Uw steun in de vertrouwde omgeving

en wie na het lezen nieuwsgierig is geworden, kan 
bij dezelfde servicepunten of op de website www.
wonenpluswelzijn.nl terecht voor veel meer informatie.
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HOLLANDS KROON

LOCATIE: POSTHUIS, POSTSTRAAT 16, MIDDENMEER
➤   elke 1e en 3e donderdag v/d maand   Inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur: 7 en 21 april, 12 en 26 mei 

(afwijkende data i.v.m. feestdagen), 2 en 16 juni. Geen kosten aan 
verbonden, een donatie is welkom.

➤   elke 3e donderdag v/d maand   Repaircafé van 10.00 tot 12.00 uur: 21 april, 26 mei, 16 juni. Geen kosten 
aan verbonden, een donatie is welkom.

LOCATIE: PARKZICHT, PARKZICHT 3, HIPPOLYTUSHOEF
➤    elke 4e donderdag v/d maand   Parkzicht activiteiten van 10.00 tot 11.30 uur: 28 april, 26 mei, 23 juni. 

Geen kosten aan verbonden, een donatie is welkom.
LOCATIE: TRAMBAAN NIEUWE NIEDORP, WATERSNIP 72, NIEUWE NIEDORP
➤   elke laatste zondag v/d maand   Brunch van 11.30 tot 13.30 uur: 24 april, 29 mei, 26 juni. Kosten zijn 7 

euro p.p., contant betalen. Opgave van te voren.
➤    1e dinsdag van de maand  Gespreksgroep Niedorp van 14.00 tot 16.00 uur: 5 april, 3 mei, 7 juni
 LOCATIE: CULTUURSCHUUR, LOGGERSPLEIN 1, WIERINGERWERF
➤   elke 1e donderdag van de maand   Plusgroep Wieringerwerf van 13.30 tot 16.00 uur: 7 april, 12 mei 

(afwijkende datum i.v.m. feestdagen), 9 juni.

SCHAGEN - DOET & ONTMOET

LOCATIE:  DE GROENE SCHAKEL, A. MAUVESTRAAT 161, SCHAGEN
➤   elke dinsdag    Van 13.30 tot 16.00 uur activiteitenmiddag met spelletjes en 

wandelgroep. Deelname voor iedereen die mee wil doen, aanmelden 
is niet nodig.

➤   elke 1e dinsdag van de maand   VOA inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur. 
➤   elke 1e en 3e dinsdag van de maand   Repaircafé (i.s.m. het landelijke Repaircafé) van13.30 tot 16.00 uur. Hier 

kunt u terecht om kapotte  apparaten te laten maken. Alleen de kosten 
voor eventueel nieuw aan te schaffen onderdelen worden in rekening 
gebracht.

➤   elke laatste dinsdag v/d maand   Koken in de Buurt van 16.00 tot 20.00 uur. De deelnemers doen allemaal 
wat, er wordt gezamenlijk gekookt, gegeten en afgewassen. Aanmelden 
kan nog tot 16.00 uur op die dag via 0224-215820. De kosten zijn € 4,00.

LOCATIE:  DE HOGE AKKER/NOORDKOP, DORPSSTRAAT 35, TUITJENHORN
➤   elke dinsdag    Engels leren van 9.30 tot 10.30 uur of van 10.45 tot 11.45 uur.
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V.l.n.r.: Henny van Lingen, Jef Kerkhoff,  
coördinator Roel Mast en Pieter Dirkmaat.

 WE TREKKEN ER WEER OP UIT!

Ook dit jaar organiseren wij weer fietstochten in de  
mooie omgeving van Schagen i.s.m. de Ouderen- 
bonden. Aan deze tochten kunnen ook scootmobielen 
deelnemen. Onder begeleiding van getrainde vrij- 
willigers komt u op de mooiste plekjes van Schagen en 
omgeving. Alle tochten zijn op maandag en zijn dit jaar 

op de volgende dagen: 2 mei - 6 juni - 4 juli - 1 augus- 
tus en 5 september. Vertrek om 13.30 uur vanaf zorg-
centrum De Bron. U bent rond 16.30 uur weer terug. 
De kosten bedragen slechts € 2,00 per persoon. Van te 
voren aanmelden is niet nodig, als u zin hebt om mee 
te gaan meldt  u zich gewoon op tijd bij De Bron.

HOLLANDS KROON - 75STE KLANT REPAIRCAFÉ POSTHUIS
Een klein feestje onlangs in het 
Repaircafé in het Posthuis te 
Middenmeer. Na de start in maart  
2015 is de 75ste klant welkom ge- 
heten. Jef Kerckhoff uit Midden- 
meer komt niets vermoedend met 
een kapotte zaklantaarn binnenlo-
pen. Nadat Henny van Lingen de 
reparatieaanvraag administratief 
verwerkt, buigt Pieter Dirkmaat zich  
over de zaklantaarn. Het blijkt een 

lastig klusje. Lampje en batterij zijn  
niet het probleem, zo stelt hij vast.  
Na een half uur rommelen en pro- 
beren geeft de lamp een flits. Daar  
blijft het helaas bij. Gelukkig heb- 
ben de voorgaande 74 reparaties 
meestal een gelukkiger afloop ge-
kend. Jef krijgt als 75ste klant een 
bos bloemen en gaat toch blij naar 
huis. 
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Woensdag 20 april
Verrassingstocht in de omgeving. 
Vertrek om 13.30 uur vanaf Onder 
de Acacia’s in Schagen.

Woensdag 25 mei
Bezoek aan het prachtige eiland 
Wieringen en aan het Wieringer 
Eilandmuseum Jan Lont. Beleef 
hier het Wieringer boeren- en 
vissersleven van weleer. Vertrek om 
13.00 uur vanaf Onder de Acacia’s 
in Schagen.

Woensdag 22 juni
Dagtocht naar Volendam en 
Marken, het klapstuk van het jaar! 
Vertrek om 9.00 uur vanaf Onder de 
Acacia’s in Schagen.

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). 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
Dirkshorn Hornhoeve  maandag 1e van de maand  9.00-10.00 
Schagen de Balie  donderdag 1e van de maand 13.30-15.00
Schagen de Groene Schakel dinsdag 1e van de maand 13.30-15.00
Tuitjenhorn  de hal-Sint Jozefpark dinsdag 1e van de maand 10.00-11.30
Petten  Dorpsontmoetingspunt (DOP) woensdag 1e van de maand 10.00-12.00 

EXTRA 
ACTIVITEITEN:
I.S.M. DE OUDERENBONDEN

DIGITAAL SPREEKUUR
De gemeente Schagen wil graag 
zoveel mogelijk digitaal met haar 
inwoners communiceren. Daar kunt 
u hulp bij krijgen. Heeft u vragen 
over uw smartphone, tablet, laptop 
of e-reader? In het digitaal spreekuur 
kunnen 50-plussers vragen stellen 
over de computer, tablet, smart 
Phone of e-reader. Deze vragen 
kunnen betrekking hebben op de 
digitale overheid, rijtijden van 
openbaar vervoer zoeken, email 
surfen op het net, sociale media, 
e-books enz.

SCHAGEN - SPORTACTIVITEITEN

DE BLOKHUT, LOET 10, SCHAGEN
➤   elke vrijdag   Gymnastiek van 9.30 tot 10.15 uur.

BALLETSCHOOL, JULIANALAAN 4B, SCHAGEN
➤   elke woensdag   Jazzballet van 11.15 tot 12.45 uur.

DIVERSE BUITENLOCATIES, SCHAGEN
➤   elke donderdag  Nordic Walking Loopgroep van 13.30 tot 14.30 uur.
➤   elke vrijdag  Nordic Walking Loopgroep van  9.30 tot 10.30 uur.

 GYMZAAL VAN GSG SCHAGEN, HOFSTRAAT 11, SCHAGEN
➤   elke donderdag   Fit met sport en spel van 19.00 tot 20.00 uur.

CRUYFF COURT NAAST REGIUS COLLEGE, SCHAGEN
➤   elke donderdag   Fit + buitensport van 9.00 tot 10.00 uur.

ONDER DE ACACIA’ S, ACACIAPLEIN 400, SCHAGEN
➤   elke dinsdag   Country-line Dancing van 14.00 tot 16.00 uur.

GYMZAAL DE RANK, IEPENLAAN 56, SCHAGEN
➤   elke dinsdag  Koersbal van 9.30 tot 12.00 uur.

BOWLINGCENTRUM SCHAGEN, SCHAGEN
➤   elke donderdag   Bowling van 15.00 tot 16.30 uur.

SCOUTINGGEBOUW, MENISWEG 6, SCHAGEN
➤   elke vrijdag    Internationaal dansen i.s.m. Kaval  

van 14.00 tot 15.30 uur.

DORPSHUIS KOLFWEID, JEWELWEG 7C, CALLANTSOOG
➤   elke woensdag   Gym Callantsoog van 10.00 tot 11.00 uur.

DE HOGE AKKER/NOORDKOP, DORPSSTRAAT 35, TUITJENHORN
➤   elke woensdag  Fit Tuitjenhorn van 18.45 tot 19.45 uur.

SCHAGEN - DIGITAAL SPREEKUUR

LOCATIE:  MARKT 18, SCHAGEN
➤    elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de digiBar

LOCATIE:  ZORGCENTRUM DE BRON, SCHAGEN
➤    elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij digiBron

LOCATIE:  DOP, ZIJPERWEG 3A, PETTEN
➤    vrijdag 1 april, 15 april en 29 april van 10.00 uur tot 11.30 uur 

LOCATIE:  BIBLIOTHEEK, DORPSPLEIN 38, CALLANTSOOG
➤    woensdag 13 april   van 10.00 uur tot 11.30 uur

LOCATIE:  BIBLIOTHEEK, WILLEM ‘T HARTPLEIN 3, ’T ZAND
➤    woensdag 6 april van 10.00 uur tot 11.30 uur



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.

Chronisch ziek, een 
lichamelijke beperking of 
niet-aangeboren hersenletsel? 
Dan bent u bij Skager AC aan het 
juiste adres. In de regio Schagen 
en Hollands Kroon staan wij voor u 
klaar met veel interessante en leuke 
activiteiten. Daarnaast bieden we 
goede hulp en begeleiding.

Afhankelijk van uw vraag, 
bieden we:
Creatieve activiteiten
Ontmoeting en ontspanning
Computer en educatie 
Begeleid werken

Skager AC biedt ook diverse 
therapieën zoals:
Afasiebehandelgroep
SMTA-therapie 
(Spraak-muziektherapie) 
Verwerkingsgroep NAH 
(beeldende therapie)

Voor meer informatie of 
aanmelding: 
Coby Schoen, 06 10 46 98 53 of mail: 
coby.schoen@esdege-reigersdaal.nl 
www.skagerac.st-er.nl

Kom naar 
Skager AC!

  

ACON Autocross 
JAARBOEK 2015

JAARBOEK 2015
JAARBOEK 2015

Geniet nog één keer mee 
van het jaar van de ACON 
Autocross
In het Jaarboek interviews 
met o.a.kampioenen Rutger 
Valk (“Ik ben de laatste rijder 
die kampioen in de sloot is 
geworden”) en Texelaar René 
Hoep (“Mijn teamgenoten
zijn goud waard 
voor mij, want 
zonder hen ben 
je nergens”) 

Bestel het Jaarboek 2015,
voor slechts € 5,00

Ga naar www.aconautocross.nl en klik op de banner ‘Jaarboek’
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HIJ heeft inmiddels de steun van de verantwoor- 
delijke wethouder en toezegging de opstart financieel 
mogelijk te maken. Jan Vos uit Callantsoog wil een 
werkgroep Graag Gedaan in de voormalige gemeente 
Zijpe van de grond krijgen. ,,We zijn op zoek naar 
vrijwilligers”, laat hij weten.

We zitten aan tafel bij Jan Vos om meer te horen over 
zijn inspanningen om dit van de grond te krijgen. Over 
het algemeen redde men zich in de dorpen goed met 
“nabuurschap”. Dus als iemand voor controle naar het 
ziekenhuis in Alkmaar of Den Helder moest was er altijd 
wel iemand te vinden die voor het vervoer zorgde. De 
mensen worden echter ouder en rijden vaak geen auto 
meer. Het openbaar vervoer is geen goed passend 
alternatief. 

RITJES
Jan Vos is drukdoende om vrijwilligers - zowel 
mannen als vrouwen - te zoeken die wel willen rijden 
of de telefoon willen bemannen. Zijn plan is om nog 
voor de zomer van 2016 van start te kunnen gaan. 
Voorlopig gaat het alleen om ritjes naar het ziekenhuis. 
Voor andere hulpvragen - zoals klusjes in en om huis 

Door: Hans Groen

Wie helpt Graag Gedaan in Zijpe?
Jan Vos met toezegging wethouder op zoek naar hulp

Jan Vos zoekt vrijwilligers voor Graag Gedaan Zijpe

- kan men het best een abonnement bij Wonen Plus 
Welzijn afsluiten (kosten € 5,25 per maand en huurders 
bij de Wooncompagnie betalen slechts € 3,25 per 
maand). Er komt nog een oproep in het dorpsblad 
van Callantsoog, maar wie zich alvast wil aanmelden 
kan contact met Jan opnemen via: 06-23648131 of via: 
denaamisvos62@gmail.com. Aanmelden kan ook via 
Wonen Plus Welzijn, tel: 0224-291042 of e-mail naar: 
schagen@wonenpluswelzijn.nl.

De kracht van Samenkracht
Stagiaires werken mee om netwerk uit te breiden

Jamie (21) doet de opleiding 
Maatschappelijk Werk & Dienst-
verlening aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Ze zit in het derde 
jaar en loopt tien maanden lang 
stage bij Wonen Plus Welzijn. Zij 
werkt onder andere voor het Ladies 
Center, een ontmoetingsplek in 
Langedijk voor jonge vrouwen die 
hier veilig over hun problemen 
kunnen praten. Marije (22) studeert 
in Leeuwarden SPH (Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening)  aan  
de Stenden Hogeschool.

SAMENKRACHT
De dames zetten zich in voor het 
project Samenkracht. Een project 
waarbij mensen door vrijwilligers 
ondersteund worden om hun 
netwerk uit te breiden. Deze 

vrijwilligers en Jamie en Marije, 
zoeken de mensen thuis op en 
proberen er aan de hand van een 
uitgebreide vragenlijst achter te 
komen waar behoefte aan is. Vaak 
gaat het om eenvoudige dingen 
als samen met de buurvrouw een 
kop koffie drinken, een keer met 
iemand naar de bioscoop gaan, een 
uurtje  winkelen of de afvalbak aan 
de weg zetten. Om dit zelf te vragen 
wordt vaak als lastig ervaren, maar 
met een steuntje in de rug van 
Samenkracht lukt het vaak beter 
en komen mensen er meestal wel 
uit. Jamie en Marije vertellen er 
met veel enthousiasme over. De 
gedrevenheid is bij hen groot. 
Ze merken ook daadwerkelijk dat 
hun bezoeken resultaat opleveren. 
Wonen Plus Welzijn is blij met 
de aanwezigheid van deze twee 
jonge en gedreven vrouwen. 
Jamie en Marije voelen zich op 
hun beurt erg gewaardeerd binnen 
de organisatie. Dit mes snijdt dus 
duidelijk aan twee kanten.Stagiaires links Jamie en Marije

Door: Hans Groen

HET werk op het hoofdkantoor 
van Wonen Plus Welzijn in 
Schagen wordt niet alleen door 
een aantal vaste krachten en 
vrijwilligers gedaan, ook lopen 
er van tijd tot tijd stagiaires 
van verschillende  opleidingen 
rond. Zoals momenteel de HBO-
stagiaires Jamie en Marije.



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
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WIN EEN MEET & GREET MET DOUWE BOB !
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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).

Uitbreiding  
van de haven  

zou mooi zijn
pagina 3

Fotopagina 
‘Toen en Nu’ 

door fotograaf 

Dirk Smit 
pagina 7

Digitale slag 
dankzij zoon

Paul Koks
pagina 5

Sportvriend door 

digitalisering 
bewaard voor 

toekomst
pagina 17

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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Na het zien van een tv-program-
ma met Gerard Joling en Gordon, 
waarin ze als vrijwilligers met ou-
deren op stap gingen, besluit Tinus 
ook vrijwilliger te worden. Eerst 
is hij actief bij verpleeghuis Den 
Koogh in Den Helder, maar dat is 
niet helemaal wat hij zoekt. “Ik ga 
liever de wijk in, naar de mensen 
thuis. Mensen die behalve de zorg 
vaak bijna niemand zien, van wie 
de kinderen ver weg wonen en die 
dreigen te vereenzamen. Zo ben ik 
via diverse organisaties en Noord- 
kopvoorelkaar aan acht mensen 
gekomen in Den Helder, Schagen, 
Julianadorp en ’t Zand waar ik 
iedere week naar toe ga. Ik vraag 
altijd: Wat vindt u leuk? Het kan van 
alles zijn: autorijden, een terras-

‘We knappen er allebei van op’
Vrijwilliger geïnspireerd door tv-programma Geer en Goor

TINUS Keizer (60) uit 
Wieringerwaard werd drie jaar 
geleden ernstig ziek. Na vele be-
handelingen kwam hij er gelukkig 
weer bovenop, maar raakte wel 
zijn baan als Z-verpleegkundige 
bij Noorderhaven in Julianadorp 
kwijt. Hij moest met zijn vrouw 
noodgedwongen verhuizen naar 
een kleiner huis met een kleinere 
tuin en daardoor ook nog stoppen 
met zijn beestenhobby. “Mijn 
vrouw werkt nog en daar zat 
ik dan”, zegt Tinus. “De muren 
kwamen op me af.” Nu bezoekt 
hij iedere week acht ouderen om 
leuke dingen met ze te gaan doen.

je pakken, winkeltjes kijken, wan-
delen of boodschappen doen. Als 
het slecht weer is gaan we binnen 
spelletjes doen of lekker kletsen. Ik 
heb er bijna een weektaak aan. Ik 
rijd wat af, maar ik vind het heerlijk 
om te doen.”

REGIE IN HANDEN
Mevrouw Nanne-de Wit (“Geen 
mevrouw, gewoon Molly, driekwart 
van ’t Zand kent mij als Molly”) 
woont zelfstandig in De Zandstee. 
In april wordt ze 92. Ze hoort slecht 
en ziet nog maar voor drie procent. 
Ze is ziek geweest, maar nu zit ze 
op haar stoel bij het raam te wach- 
ten op Tinus en uw verslaggever. 
“Je zou je pak aantrekken”, is het 
eerste wat ze zegt, want dat hebben 
ze vorige week afgesproken. Molly 
is naar de kapper geweest en heeft 
haar mooiste mantelpakje aange- 
trokken voor de foto. De Zandtem-
se heeft ook al bedacht voor welke 
wand de foto moet worden ge-
nomen. “Ik ben gewend de regie in 
handen te nemen hoor, ik wil graag 
alles controleren. In mijn sterren-
beeld staat dat ik niet overdonderd 
wil worden.” Terwijl Tinus koffie en 
thee maakt vertelt Molly over haar 
leven. Over haar ouders die altijd 
horecazaken hadden, over de oor-
log en het huwelijk met haar grote 
liefde boer Tinus Nanne en haar 
vier kinderen.

Dochter Rita heeft via de website 
van Noordkopvoorelkaar geregeld  
dat Tinus iedere vrijdagmorgen bij 
haar op bezoek komt. “Ik ben zo 
blij met hem, we knappen er alle-
bei van op want we lachen veel. Je 
moet wel blijven lachen! Het is nu 
te koud om naar buiten te gaan, 
maar voor ik ziek werd ging ik met 
Tinus wandelen - ik in de rolstoel 
- en boodschappen doen. We drin- 
ken koffie of thee en zitten gezellig 
te praten. Ik probeer nog een beetje 
soepel te blijven door over de gan-
gen en trappen te lopen. Ook stap 
ik af en toe het balkon op voor een 
beetje frisse lucht. Ik luister graag 
naar licht klassieke muziek en lees 
wat met behulp van een apparaat 
dat alles sterk vergroot. Maar ik ben 
heel blij met het wekelijkse bezoek 
van Tinus.”

Molly: “Je moet wel blijven lachen”

Op Noordkopvoorelkaar.nl (de web-
site waar vraag naar en aanbod van 
vrijwilligers samenkomen) heeft 
Tinus zijn profiel geplaatst waarin 
hij aangeeft wat hij als vrijwilliger te 
bieden heeft. Via de website is hij met 
twee van zijn acht ouderen in contact 
gekomen en nog steeds wordt er 
gereageerd op zijn profiel. “Maar ik 
zit vol, ik moet eigenlijk mijn profiel 
in de slaapstand zetten, want ik moet 
steeds nee verkopen en ik blijf bij mijn 
mensen tot ze gaan hemelen”, zegt hij 
tot besluit.

Door: Martin Swart



Mafalda vervolgt: “Ik ben eigenlijk 
oproepkracht, maar omdat we met 
een tekort zitten draai ik ieder week 
wel een dienst. Dat is nu best wel 
druk voor me. Naast mijn werk bij 
de post heb ik kinderen. We hebben 
net een ander huis gekocht, terwijl 
mijn man in Angola zit.” Dan is 
het in het servicepunt een stuk 
rustiger. In het eerste anderhalf uur 
is er één telefoontje geweest. Later 
komen er meer telefoontjes. Zo is 
er een vraag van een dochter die 
voor haar dementerende moeder 
vraagt of het mogelijk is, dat een 
vrijwilliger met moeder wekelijks 
boodschappen gaat doen. Mafalda 

Door: Martin Swart
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probeert iemand te vinden: “Er is 
al een vrijwilligster die maandelijks 
medicijnen voor haar haalt, maar 
die heeft geen tijd om samen 
met moeder boodschappen te 
gaan doen. Ik heb ook een andere 
vrijwilligster gebeld en die wilde 
wel boodschappen voor haar 
doen, maar niet samen.” Hier 
laat de oplossing dus nog even 
op zich wachten. “Net had ik een 
thuisabonnee die pas verhuisd is. 
Het huis is nu op orde, maar haar 
tuin staat vol onkruid. Daar heb ik 
een tuinvrijwilliger voor kunnen 
vinden.” Tussen de telefoontjes 
door gebruikt ze haar tijd nuttig: 

‘Diep respect voor alle 
vrijwilligers’

Parkzicht knooppunt van vrijwilligersactiviteiten

HET servicepunt in Hippolytushoef is gevestigd naast de ingang van 
Parkzicht. In dit woonzorgcomplex van Samen is het punt op werkdagen 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens het bezoek van de redactie is 
Mafalda Kloosterman telefoniste en aanspreekpunt. “We zitten in de 
rustige periode”, zegt ze. “In de zomer hebben we veel aanvragen voor 
tuinklussen. Ik denk dat zeventig procent van de aanvragen per telefoon 
komt en de rest van mensen die binnen komen lopen.”

Op de foto Jenny Zuur en Lammert Veldhuizen bij de koelwagen

een stapel nieuwe WPW-magazines 
wordt voorzien van adresstickers, 
zodat weer andere vrijwilligers 
ze kunnen bezorgen bij de 
thuisabonnees en vrijwilligers op 
Wieringen.

MAALTIJDBEZORGING
Rond tien uur komen de maaltijd- 
bezorgers van Wonen Plus 
Welzijn met de koelauto voor- 
rijden. Jenny Zuur en Lammert 
Veldhuizen bezorgen deze week 
de koelverse maaltijden in de 
omgeving. Zo ook bij een aantal 
bewoners van Parkzicht. Ieder 
kwartaal zijn de bezorgers een week 
aan de beurt.

RONDJE LANGS DE VELDEN
Deze ochtend bezoekt wethouder 
Mary van Gent (Seniorenpartij 
Hollands Kroon) het servicepunt van 
Wonen Plus Welzijn. Zij heeft onder 
andere zorg in haar portefeuille 
en heeft zich voorgenomen alle 
zorginstellingen, zorgboerderijen 
en servicepunten in haar gemeente 
te bezoeken. “Een rondje langs de 
velden”, zoals ze het zelf noemt. “Ik 
had al respect voor vrijwilligers, 
op wie heel veel draait, maar na 
mijn diverse bezoeken heb ik een 
diep respect gekregen voor al 
die vrijwilligers. Zij maken heel 
veel zorg en welzijn mogelijk in 
onze gemeente.” Natuurlijk komt 
in het gesprek ook de nieuwe 
zorginkoop van de gemeente ter 
sprake, waarvoor het bedrijf G4S 
Zorg en Welzijn de grootste kans 
maakt. In de media zijn nogal wat 
kritische opmerkingen verschenen 
over de door de gemeente gekozen 
aanpak. De wethouder verdedigt 
het gekozen beleid met passie en 
onderbouwt dat met veel getallen 
die ze paraat heeft. Ze benadrukt 
steeds waar het om gaat. “Als 
gemeente worden we er niet beter 
van, het gaat puur om de cliënten”, 
zegt Mary. “Er blijft veel teveel geld 
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Wethouder Mary van Gent in gesprek 
met Mafalda Kloosterman en Marika 
de Jager

zitten in de overheadkosten van 
de 123 contractpartners, die we nu 
hebben en dat willen we veranderen. 
Zo kunnen we met minder geld 
toch heel veel zorgkwaliteit blijven 
bieden.” Inmiddels is bekend 
geworden, dat G4S ‘niet aan 
bepaalde randvoorwaarden uit de 
aanbestedingsdocumenten van de 
gemeente heeft voldaan’ en daarom 
de klus niet krijgt. Hollands Kroon 
is verder gaan onderhandelen met 
Incluzio, het bedrijf dat tweede werd 
in de aanbestedingsprocedure. 
Het is de bedoeling, dat in maart 
de definitieve gunning voor een 
contract van tweeënhalf jaar rond 
komt.

TUINVRIJWILLIGERS
Terug naar de vrijwilligers. “Hebben 
jullie daar eigenlijk wel genoeg van”, 
vraagt Mary aan Marika de Jager 
en Mafalda. Marika legt uit, dat 
Wonen Plus Welzijn ongeveer 300 
vrijwilligers heeft in Hollands Kroon 
en in het hele werkgebied ongeveer 
1200. “We hebben wel een gebrek 
aan tuinvrijwilligers”, vertelt Marika. 
“Mensen blijven steeds langer 
zelfstandig wonen en dat kan soms 
alleen met meer ondersteuning.” 
Mary denkt, dat meer vrouwen dan 
mannen vrijwilliger zijn, maar dat 
beeld moet Mafalda recht zetten: 
“Vrouwen doen meer aan zorg, 
boodschappen en bezoekjes, terwijl 
de mannen over het algemeen meer 
praktische dingen doen: maaltijden 
bezorgen, klusjes in huis en tuin- 
werk. Misschien zijn de mannen 
zelfs wel in de meerderheid.”

Al tien jaar is in de recreatiezaal 
van Noorderlicht op de vierde 
donderdag van de maand van 
10.00 tot 11.30 de Parkzichtactiviteit. 
Begeleid door een paar vrijwilligers 
van Wonen Plus Welzijn wordt er 
iets gedaan om de sociale contacten 
te versterken. Wat zij organiseren 
sluit aan bij de belangstelling van 
de deelnemers. Soms informatief, 
soms recreatief en uiteraard met 
koffie. Tiny van Teulingen, die 
deze ochtend leidt, zou het wel 
leuk vinden als de deelnemers 
zelf wat meer aangeven hoe ze de 
bijeenkomst ingevuld willen zien. 
“Het aantal deelnemers wisselt: We 
begonnen met zo’n 25 deelnemers, 
maar het loopt wat terug en nu zitten 
we ongeveer op de helft.” Vandaag 
staat in het teken van kerst. Piet 
Bruul speelt kerstliedjes op zijn 
accordeon en tussendoor vertelt 
Inge Toering een kerstverhaal van 

Wim Hornman uit de bundel “Rond 
Bethlehem Stad”. Ook de wethouder 
is hierbij aanwezig en geniet ervan.

KRITISCHE VRAGEN
Na de kerstviering maken de deel-
nemers graag van de mogelijkheid 
gebruik om met haar in gesprek 
te gaan. Natuurlijk komen er ook  
hier kritische vragen over alle 
veranderingen in de (thuis)zorg 
waar de gemeente - met een meer 
dan gemiddelde vergrijzing - een 
grote rol in heeft. Mary zegt het te 
betreuren dat de enkele gevallen 
waarin dingen niet goed gaan zo-
veel aandacht krijgen in de media:  
“We krijgen 250 aanvragen per 
week en hebben vijf klachten in 
een heel jaar. De professionals van 
de wijkteams komen bij cliënten 
thuis met de bedoeling om mensen 
te helpen, niet met de bedoeling 
om voor de gemeente geld uit te 
sparen. We hebben acht ton in de 
pot voor bijzondere bijstand gestopt 
voor huishoudelijke hulp voor wie 
dat niet kan betalen. Van de 750 
mensen krijgen er zeshonderd een 
bijdrage uit deze pot. Dat kunnen we 
mede doen, doordat de gemeente 
5,5 miljoen heeft bespaard op 
het gemeentelijk apparaat door 
het aantal leidinggevenden sterk 
terug te dringen.” Maar dan 
moet ze toch echt gaan, voor de 
volgende afspraak is ze eigenlijk 
al te laat. Mary bedankt tot slot de 
deelnemers dat ze erbij mocht zijn.
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Feestelijke start 2016 voor vrijwilligers
EEN organisatie als Wonen Plus Welzijn kan alleen goed functioneren 
dankzij de hulp van zeer veel vrijwilligers. Om haar vrijwilligers te laten zien 
dat hun grote inzet zeer gewaardeerd wordt, biedt Wonen Plus Welzijn elk jaar 
een informele bijeenkomst aan haar vrijwilligers aan. Dit wordt gehouden in 
januari om het nieuwe jaar goed met elkaar te beginnen.

Dit jaar was CineMagnus gekozen 
als locatie voor de vrijwilligers van 
de gemeente Schagen. Ruim 250 
vrijwilligers konden op 15 januari, 

onder genot van een hapje en 
drankje, een keuze maken uit twee 
films en deze film gaan bekijken. De 
zalen waren goed gevuld. Het was 

een geslaagde en gezellige middag. 
Vrijwilligers uit Hollands Kroon 
werden getrakteerd op een heerlijk 
etentje in het Van der Valk hotel 
Wieringermeer te Wieringerwerf. 
Op 13 januari namen ook hier de 
vrijwilligers in groten getale de 
uitnodiging van harte aan. Om 
gezellig samen te zijn, bij te praten en 
vooral ook heerlijk te eten. 

Jan Brugman verzorgde gezellige muziek tijdens het eten in het Van der Valk Hotel

Lotgenoten hebben veilig gevoel
ONZE hersenen leven van zuurstof, dat door het bloed wordt aangevoerd. 
Als die aanvoer geblokkeerd wordt spreken we van een beroerte of in vakjargon 
van een CVA (Cerebro Vasculair Accident). De gevolgen van zo’n CVA zijn heel 
vaak ingrijpend. Bij de één doet de arm het niet, bij een ander sleept het been 
nog wat en bij een derde komen de juiste woorden niet meer zo gemakkelijk 
bovendrijven.

De CVA groep van Wonen Plus Welzijn 
komt elke dinsdag- en vrijdagmorgen 
tussen 9.30 en 12.00 uur bij elkaar 

in gebouw de Groene Schakel. De 
ochtend begint natuurlijk met een 
kop koffie en met het “positieve 
rondje”. Een ieder vertelt iets positiefs 
dat hem of haar de afgelopen week 
is overkomen. Op de vraag waarom 
ze zo graag naar deze ochtend komen 
is het antwoord eenduidig: het is erg 
gezellig en je spreekt lotgenoten die 
je niets hoeft uit te leggen over je 
handicap. Dat geeft een veilig gevoel. 
Eén van de dames zegt over haar 
aanwezigheid: “De vrijdagmorgen is 
heilig, daar komt niemand aan!”

BADMINTONRACKET
Als de koffie op is wordt het 
tijd voor het serieuzere werk. Er 
moeten bewegingsoefeningen wor- 
den gedaan met de bal en met  
een badmintonracket. Later gecom- 
bineerd met een geheugenspelletje. 
Begeleidster Annet Venneker - ter- 
zijde gestaan door stagiaire Joyce en  
vrijwilliger Alex - weet ze wel bezig 
te houden en al gauw komt er een 
gezonde inspanningsblos op de 
wangen van de deelnemers. Ze ge- 
nieten er echt van en thuis doe je 
zulke dingen niet. Mocht u meer 
willen weten over deze activiteit van 
Wonen Plus Welzijn, ga dan eens 
kijken in gebouw de Groene Schakel. 
U kunt dinsdag- of vrijdagochtend ge- 
woon binnenlopen. Als u liever eerst 
wat meer informatie wilt, neem dan 
contact op met de Balie/Servicepunt 
in Markt 18. 

Door: Hans Groen

De CVA groep zit er klaar voor

Bijpraten in de pauze van de 
films bij CineMagnus
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Als uw verslaggever bij mevrouw 
Van Dijk (86) in Barsingerhorn 
aankomt wordt er op herhaaldelijk 
aanbellen niet gereageerd. Even 
later blijkt waarom: zij is al met 
Martijn in de grote achtertuin aan 
het bespreken wat ze graag gedaan 
wil hebben. Akonieten, sneeuw- 
klokjes en krokussen bloeien volop 
in de enigszins verwilderde tuin. 
Kippen lopen er los en een wilde 
fazant komt regelmatig op bezoek. 
“Mijn man is veertien maanden ge-
leden overleden en sinds een jaar 
heb ik een thuisabonnement”, zegt 
mevrouw Van Dijk. “Ik heb  andere 
vrijwilligers langs gehad en voor 
Martijn is dit ook niet de eerste 
keer.” Vandaag worden de paden 
van boomafval ontdaan. De krui-
wagen, handschoenen en bezem 
worden tevoorschijn gehaald en 
Martijn kan op aanwijzingen van 
mevrouw Van Dijk aan de slag.

GOED GEVOEL
Martijn: “Na het vmbo deed ik MBO 
Elektrotechniek niveau 2 in Alkmaar. 
Nu werk ik bij Vezet in Warmenhui- 
zen, maar na de zomer ga ik weer 
studeren: ICT niveau 3 aan het Ho-
rizon College.” Op de vraag of het 
niet te druk is voor vrijwilligerswerk 
naast studie of werk, zegt Martijn  
dat er altijd wel een paar uurtjes 
voor te vinden zijn. Hij wil het blij-
ven doen, als hij met zijn nieuwe 
studie is begonnen: “Ze komen niet 
zo makkelijk van me af hoor. Ik zal 

‘Ze komen niet zo makkelijk  
 van mij af’

Martijn Volkers (20) jongste vrijwilliger van Wonen Plus Welzijn

VIJF jaar geleden besloot Martijn 
Volkers (20) uit Winkel om zijn maat-
schappelijke stage van het Regius  
College bij Wonen Plus Welzijn te vol- 
tooien. Daar kon hij tuinklussen gaan  
doen bij mensen met een thuisabon-
nement. ”Ik moest er dertig uur aan 
besteden”, vertelt Martijn. “Dus om dat 
op tijd klaar te hebben deed ik soms 
wel een klus die twee uur duurde.” 
Het beviel hem zo goed, dat hij na zijn 
stage vrijwilliger is geworden.

nooit tuinman willen worden, maar 
iets voor een ander doen geeft mij 
een goed gevoel. Ik vind het belang- 
rijk ook iets voor de samenleving 
terug te doen.” 

HET LOOPT ZOALS HET LOOPT
Als de klus klaar is praten we met 
een kop thee nog even na in de eet-
keuken. “Ik doe zelf ook nog wel wat 
in de tuin hoor”, zegt mevrouw Van 
Dijk. “Ik knip wel eens wat, maar 
ik laat het verder maar een beetje  
groeien. Er komen veel vogels en 
de kippen houden ook veel onkruid 
weg. Het zal mijn tijd wel duren. 
Ik heb voor de gezelligheid nog 
wel een jonge kat genomen. Hoe 
dat gaat als ik er niet meer ben...?  
Het loopt zoals het loopt.” Volgens 
Martijn is het in de winter rustig 
met klusjes. “De laatste tijd heb ik 
niet zoveel gedaan”, vertelt de twin-
tigjarige. “Ook voor computerklus-
sen ben ik de laatste tijd weinig 
gevraagd. Ik wil best een paar keer 
in de week iets doen. Na afloop 
van zo’n klusje iets drinken en een 
praatje voor de gezelligheid vind ik 
ook belangrijk.” Mevrouw Van Dijk 
geeft de verhoudingen nog maar 
even aan: “Als hij bij zo’n eigenwijs  
geval als ik kom, heeft hij niks te 
vertellen hoor!”

NIEUWE VRIJWILLIGERS 
WELKOM
Het tuinseizoen staat voor de deur 
en de aanvragen voor tuinklussen 

gaan weer toenemen. Om alle klus-
sen, die maximaal een uur duren, 
uitgevoerd te krijgen kan Wonen 
Plus Welzijn nog wel een paar vrij- 
willigers gebruiken. Wie het leuk 
vindt buiten bezig te zijn en iets 
te betekenen voor een ander is bij 
Wonen Plus Welzijn aan het juiste 
adres. Onkosten worden vergoed 
en dankbaarheid is de beloning. 
Aanmelden kan bij alle servicepun- 
ten (zie elders in dit magazine) en 
via www.wonenpluswelzijn.nl.

Door: Martin Swart



Bij uitstek de gezelligste bioscoop van de Noordkop!

Grotewallerweg 2 | 1742 NM Schagen | 0224 224060 | www.CineMagnus.nl

CineMagnus beschikt over 5 zalen, is rolstoelvriendelijk, zowel 
de foyer als de zalen zijn gelijkvloers, goed te bereiken met het 
openbaar vervoer en u kunt gratis parkeren bij de bioscoop.

Seniorenmiddagen

(Bijna) iedere donderdag-/dinsdagmiddag organiseren we 
speciale seniorenmiddagen voor de iets ouderen onder ons. 
Tijdens de seniorenmiddag zijn de omstandigheden op de 
doelgroep afgestemd. 

Familieticket

Een leuk uitje met de kleinkinderen? Met het familieticket kunt 
u voor €26,00 met 4 personen naar een kinderfilm naar keuze 
(2 kinderen tot en met 11 jaar en 2 personen vanaf 18 jaar). 

PlatinumPas

Gek op films? Dan is de PlatinumPas zeker iets voor u! Voor 
maar €19,95 per maand kunt u onbeperkt genieten van de 
beste films! Naast onbeperkt film kijken heeft de PlatinumPas 
ook andere voordelen.

FilmArt

Bent u liefhebber van bijzondere films? Film met een 
boodschap? Dan komt u ruimschoots aan uw trekken bij 
de FilmArt-voorstellingen. Naast al het blockbuster geweld 
vertoont CineMagnus ook regelmatig films die iets minder 
commercieel zijn. 

Kijk voor het actuele filmprogramma op 
www.CineMagnus.nl of bel 0224 224060

Geniet van de mooiste opera’s en
avondvullende balletten, rechtstreeks

vanuit The Royal Opera House.

Beleef het allemaal live vanuit
The Royal Opera House/Covent Garden

te London. In uw luxe bioscoopstoel
wordt u meegenomen naar een

klassieke wereld vol pracht en praal.
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beroerte
bloemen
blokhut
buurtzorg
cultuurschuur
dagtocht
digibar
fietstocht
folder
gebruiker
groen

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 tweede WPW-woordzoeker zijn:
Familie Pennings uit Anna Paulowna
Mw. T.A. Boon-Tijsen uit Den Oever
Mw. Hannes-Stips uit Tuitjenhorn

De inzending dient voor woensdag 11 mei 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 slechts één keer voorkomen. Succes!
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oplossing sudoku1 oplossing sudoku2

hornhoeve
intake
klusjes
koken
leescafe
lente
lont
marinemuseum 
marken
molly
nabuurschap

planten
plusgroep
praten
sporten
stagiaire
swart
tuinieren
volendam
wethouder
wieringen
zon

Bij uitstek de gezelligste bioscoop van de Noordkop!

Grotewallerweg 2 | 1742 NM Schagen | 0224 224060 | www.CineMagnus.nl

CineMagnus beschikt over 5 zalen, is rolstoelvriendelijk, zowel 
de foyer als de zalen zijn gelijkvloers, goed te bereiken met het 
openbaar vervoer en u kunt gratis parkeren bij de bioscoop.

Seniorenmiddagen

(Bijna) iedere donderdag-/dinsdagmiddag organiseren we 
speciale seniorenmiddagen voor de iets ouderen onder ons. 
Tijdens de seniorenmiddag zijn de omstandigheden op de 
doelgroep afgestemd. 

Familieticket

Een leuk uitje met de kleinkinderen? Met het familieticket kunt 
u voor €26,00 met 4 personen naar een kinderfilm naar keuze 
(2 kinderen tot en met 11 jaar en 2 personen vanaf 18 jaar). 

PlatinumPas

Gek op films? Dan is de PlatinumPas zeker iets voor u! Voor 
maar €19,95 per maand kunt u onbeperkt genieten van de 
beste films! Naast onbeperkt film kijken heeft de PlatinumPas 
ook andere voordelen.

FilmArt

Bent u liefhebber van bijzondere films? Film met een 
boodschap? Dan komt u ruimschoots aan uw trekken bij 
de FilmArt-voorstellingen. Naast al het blockbuster geweld 
vertoont CineMagnus ook regelmatig films die iets minder 
commercieel zijn. 

Kijk voor het actuele filmprogramma op 
www.CineMagnus.nl of bel 0224 224060

Geniet van de mooiste opera’s en
avondvullende balletten, rechtstreeks

vanuit The Royal Opera House.

Beleef het allemaal live vanuit
The Royal Opera House/Covent Garden

te London. In uw luxe bioscoopstoel
wordt u meegenomen naar een

klassieke wereld vol pracht en praal.



Een aandeel in elkaar

Mobiel advies van Rabobank Kop van Noord-Holland
Online bankieren kan soms best lastig zijn. En langskomen op een kantoor lukt niet 

altijd. Dan is het fijn om thuis hulp te krijgen met uw bankzaken. En dat kan. U kunt 

gewoon een afspraak maken met één van onze mobiele adviseurs, bijvoorbeeld 

Sharon. Zij helpt u thuis met uw dagelijkse bankzaken.

Wilt u een afspraak maken? Bel (0223) 67 13 00.

Kent u onze
mobiele 

adviseurs?
Zij helpen u 
graag met uw 
bankzaken.

Bij u thuis uw
bankzaken
regelen.


