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Aan de vooravond van 
een mooie zomer
HET is alweer juni als het magazine van Wonen Plus 
Welzijn verschijnt. De zomer 2016 komt eraan, de kop 
van Noord-Holland staat in volle bloei, nieuw leven 
in de wei, fietsers en wandelaars gaan weer op pad. 
Mensen lachen elkaar een fijne dag toe en iedereen 
heeft weer plannen om er nu of later in de zomer op 
uit te gaan. We staan weer aan de vooravond van een 
mooie zomer. 

Gedurende de afgelopen jaren zijn we als organisatie 

met de medewerkers en vrijwilligers samen bezig 

geweest om onze diensten aan te passen aan de 

ontwikkelingen die dat vragen, van aanbod naar 

vraag gestuurd, dicht bij huis, luisterend naar de 

klant. Niet uit het oog verloren hierbij de kernwaar- 

den waarvoor we staan: proactief, enthousiast, 

flexibel, samenwerken, sociaal betrokken en lokaal 

aanwezig. Onze maatschappij verandert heel 

snel, in veel opzichten gebeurt er veel. Mensen en 

organisaties moeten daarin mee gaan. Maar wat 

niet verandert is de aandacht voor elkaar. Het hart 

van onze mooie organisatie, waarin de vrijwilligers 

en medewerkers met hart en ziel hun werk doen.

Net zoals onze dienstverlening enorm veelzijdig 

is, komen ook in deze nieuwe editie van het 

magazine weer veel verschillende onderwerpen  

naar voren. Van repaircafé tot het inzet vrijwil-

ligers bij mantelzorgondersteuning en van 

vluchtelingenopvang en wandelen tot een 

theaterweek. Maar ook informatie over de 

verschillende (zomer)activiteiten kunt u hierin vinden. 

Wij hopen dat u het magazine weer met plezier zult 

lezen en de mix van artikelen niet alleen informatief, 

maar ook interessant vindt. Ook deze uitgave sluit 

aan bij hoe wij vanuit Wonen Plus Welzijn onze 

ambitie en enthousiasme beleven en hoe wij samen 

met onze medewerkers en vrijwilligers proberen in 

de dagelijkse gang van zaken een frisse, gezonde 

samenwerking met onze klanten en abonnees na te 

streven.

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.
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 www.jvwuitgeverij.nl
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Redactie:  Hans Groen,  Martin Swart,
 Corry Leijen en Marika de Jager
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WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de 
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale 
verzending naar betrokken organisaties 
en instanties.
Volgende uitgave: september 2016



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.

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

Elektrische fi ets
compleet verzekeren?
Onze standaarddekking
   Compleet verzekerd tegen diefstal en beschadiging.
   3 jaar lang aanschafprijs terug.
   Uw elektrische fi ets is wereldwijd verzekerd.
   De schade wordt vergoed in geld.
    Pechhulp Fiets inbegrepen: 

de breng- en haalservice bij pech onderweg.

De 
Consumenten-

bond geeft 
onze 

verzekering een

8,2Aangepast Wonen
Lauw Meijers

Anita Messelaar
Havenstraat 43

1736 KD Zijdewind

06-20915051

info@anitamesselaaruitvaart.nl

www.anitamesselaaruitvaart.nl
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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.  

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.

INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers kunnen in 
situaties waar men door beperkingen zorg nodig heeft een aanvulling zijn 
op de professionele zorg door de tijd te nemen voor een gesprek, erop uit 
te gaan, of een hobby of een activiteit uit te voeren.

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. In Hollands Kroon kunt u terecht bij de Servicepunten.

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 •  
Samen onderzoeken we hoe het 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 extra 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

Gemeente Schagen

Gemeente 
Hollands Kroon

 Team Hollands Kroon: v.l.n.r. Marika de Jager,  
Tineke de Vries, Annet Venneker

 v.l.n.r. boven Irma Giling, Corry Leijen, Tiny Jonker,  
Jolanda Smit, onder Caroline Deen en Esther van Vugt

Te
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Graag Gedaan, 
al heel lang tot steun

 Loes de Wit (l) en Ria Koman

We schuiven aan bij Loes de Wit (GG 
Schagen), bij Hans en Hetty Krug 
(GG Waarland) en bij Ria Koman 
(GG Oud Zijpe). Wat opvalt is de 
grote gedrevenheid waarmee ze 
over hun vrijwilligerswerk praten. 
Hetty Krug is al vanaf de oprichting 
van Graag Gedaan in Waarland 
(1981) actief en haar man Hans is 
dat sinds 1995. Ze zitten beiden in 
het bestuur en zetten zich met hart 
en ziel in voor de twee belangrijkste 
zaken: de maaltijdbezorging in 
Sabinahof en de telefoondienst. In 
Waarland is nauwelijks vraag naar 
vervoer.

HULPVRAGEN
Vervoer speelt in Schagen wel 
een grote rol. Loes vertelt met 

onverholen trots dat zij vorig jaar 
2.400 hulpvragen kregen van 335 
cliënten alléén vanuit de stad 
Schagen. Die hulpvragen werden 
ingevuld met 45 vrijwilligers. 
Dankzij de inzet van Wonen Plus 
Welzijn is de subsidie nauwelijks 
verminderd en kunnen de Graag 
Gedaan organisaties hun werk 
goed blijven uitvoeren. Een 
geruststellende gedachte in deze 
tijd van bezuinigingen.

KANTOORRUIMTE
Heel anders is de situatie in Oud-
Zijpe. Daar wordt op dit moment 
hard gewerkt om daar een Graag 
Gedaan organisatie op poten te 
zetten. Er moet kantoorruimte 
gezocht worden, net als vrijwillige 
chauffeurs en mensen moeten 

Graag Gedaan is een organisatie met vrijwilligers die graag iets voor de medemens doen. Er 
zijn in veel plaatsen in de Noordkop Graag Gedaan organisaties, die in grote mate zelfstandig 
opereren. Met een eigen bestuur, eigen verantwoordelijkheden en eigen visie, maar sinds 
1 januari 2013 wel onder de paraplu van Wonen Plus Welzijn. Sommige Graag Gedaan 
organisaties bestaan al heel lang (in Schagen dit jaar 40 jaar en in Waarland 35 jaar), andere 
zijn nog maar recent actief of zelfs nog in ontwikkeling, zoals in Oud Zijpe.

Door: Hans Groen

Hans en Hetty Krug
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Graag Gedaan Schagen bestaat 40 jaar
De Stichting Aktie Graag Gedaan 
is op 9 april 1976 opgericht 
op initiatief van de dames Gré 
Doekes uit Schagen en Ingrid 
Snabel uit Lutjewinkel. Precies 
veertig jaar later vierde de 
organisatie een jubileum. 

Sinds 1 januari 2013 is Graag 
Gedaan Schagen als zelfstandige 
werkgroep aangesloten bij Wonen 
Plus Welzijn. Er zijn 45 vrijwilligers 
actief en zij verlenen diensten aan 
ongeveer 350 cliënten, woonachtig 
in de Stad Schagen. 

PANNETJE SOEP
Wat in 1976 is begonnen met een 
pannetje soep brengen bij de 
buurvrouw als die ziek was, of even 
een boodschapje doen voor een 
oude man, is inmiddels uitgegroeid 
tot een goed georganiseerd team 
van vrijwilligers. Van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 
en 10.00 uur is er een telefoniste 
aanwezig om de hulpvraag aan te 

nemen en een geschikte vrijwilliger 
te zoeken. In 2015 waren er bijna 
2.500 aanvragen variërend van 
hulp voor vervoer, boodschappen 
doen, een klusje, hulp in de tuin, 
het brengen van een bezoekje, 
gezellig een wandeling maken of 

Door: Hans Groen

warm gemaakt worden om 
de telefoon op drie ochtenden 
(maandag, woensdag en vrijdag) 
van 9.00 tot 10.30 uur te bemannen. 
Naar verwachting kan men na de 
zomer van start gaan. De activiteiten 
van deze Graag Gedaan organisatie 
zullen zich (voorlopig) beperken 
tot vervoer. Dat kan vervoer naar 
huisarts, specialist, ziekenhuis of 
tandarts zijn, maar bijvoorbeeld 
ook naar de kapper of naar een 
kennis. De maaltijdbezorging is 
in de voormalige gemeente Zijpe 
anders geregeld. Ze zien op termijn 
wellicht mogelijkheden om vervoer 
voor bewoners van Huis ter Duin in 
Petten te verzorgen. 
Kortom: of Graag Gedaan nu al vele 
jaren actief is of dat de organisatie 
nog in de steigers staat, de vrij-
willigers zijn zeer gemotiveerd. Aan 
het eind van het gesprek bedank ik 
mijn gesprekspartners voor hun 
gastvrijheid en voor de verkregen 
informatie. Zij antwoorden in koor 
met: “Graag gedaan!!”

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 

Graag Gedaan Oud Zijpe gaat met ingang van 1 september van 
start. Het gaat hierbij om de dorpen Petten, Sint Maartenszee, Sint 
Maartensvlotbrug, Sint Maartensbrug, Burgervlotbrug, Burgerbrug, 
Callantsoog, Groote Keeten en ’t Zand. Voor meer info: 06-57150110.

Bij veel Graag Gedaan organisaties kunt u hulp inroepen voor de 
volgende onderwerpen:

• maaltijdbezorging
• vervoer per auto
•  begeleiding naar ziekenhuis, fysiotherapeut, huisarts,  

specialist, tandarts enz.
•  boodschappen doen
•  lichte karweitjes in huis of tuin
•  zo maar een bezoekje

Neem eens vrijblijvend contact op als u hulp bij één van deze 
onderwerpen wilt krijgen.
 

een spelletje doen. Tevens is er een 
telefooncirkel waarbij de cliënten 
elke ochtend even worden gebeld 
en er een praatje wordt gemaakt. 
Reden genoeg  dus om een 
bescheiden feestje te vieren.



Peter Meijer: 
VOA van het 
eerste uur
ONDER het motto “De VOA wijst u de 
weg” kan iedereen die vragen heeft over 
zorg, ondersteuning, Wmo, activiteiten, 
huishoudelijke hulp, vrijwilligershulp, 
vervoer, hulpmiddelen of toeslagen een  
beroep doen op de VOA. In nauwe 
samenwerking tussen de lokaal samen- 
werkende ouderenbonden en Wonen 
Plus Welzijn zijn er de laatste jaren 
tientallen VOA’s (Vrijwillig Onafhankelijke 
Adviseurs) opgeleid in Schagen en  
Hollands Kroon. Over het algemeen werken 
zij op de achtergrond en in stilte aan hun 
belangrijke taak. Om dat werk wat meer 
bekend te maken gingen we in gesprek met 
Peter Meijer, VOA in Middenmeer.

Twee keer per maand heeft hij 
spreekuur in het Posthuis tijdens de 
koffie-inloop. “Dat levert tot nu toe 
nog niet zo heel veel klanten op”, 
laat hij weten. “Daarnaast zijn er 
ook klanten die via het kantoor met 
mij in contact komen.” Peter werd 
al in 2008 VOA, toen nog Vrijwillig 
Ouderen Adviseur (vandaar de 
foto met deze titel op het VOA-
handboek, MS) en heeft dus veel 
ervaring. “Laatst was ik bij iemand 
die net uit het ziekenhuis kwam en 
maaltijdverzorging nodig had. Dat 
probeer ik dan te regelen, maar 
tegelijk kijk ik of er misschien ook 
andere problemen achter zitten. 
Is er nog andere zorg nodig? Ik 
ben ook eens ingeschakeld door 
iemand die vond dat ze met alleen 
AOW financieel niet uit kon komen. 
Samen kwamen we erachter dat ze 
met alle toeslagen erbij eigenlijk 

weinig reden tot klagen had. 
Recent kreeg ik te maken met een 
geval van ouderenmishandeling. 
Een moeder werd bedreigd door 
haar zoon. Stichting Sensoor kon 
of wilde niet helpen. Ik ben toen 
drie dagen bezig geweest om uit 
te zoeken wie in zo’n situatie de 
verantwoordelijkheid neemt om 
tot een oplossing te komen en 
de moeder heb ik nog een tijdje 
begeleid.”
 
GELUIDSOVERLAST
“De zaken waarvoor je wordt 
ingeschakeld zijn heel divers: 
Zo heb ik te maken gehad met 
klachten over geluidsoverlast 
waar psychische problemen 
achter bleken te zitten of met een 
volwassen zoon die tijdelijk bij zijn 
ouders woonde en er niet meer 
weg wilde. Ook was er iemand die 

Door: Martin Swart

na revalidatie in een verpleeghuis 
eigenlijk naar een verzorgingshuis 
zou moeten en daar niet terecht 
kon. Eigenlijk ben je altijd aan 
het luisteren en daarna aan het 
adviseren en/of  doorverwijzen om 
zo samen tot oplossingen te komen. 
Als VOA’s  worden we regelmatig 
bijgeschoold en om de zes tot acht 
weken komen we bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en van 
elkaar te leren.” Peter doet tevens 
informatief huisbezoek, waarvoor 
de VOA’s ook gevraagd zijn. 

Advies van een VOA is gratis. U kunt 
zonder afspraak naar het spreekuur 
(zie pagina 11) of afspreken via een 
servicepunt (zie pagina 5).

Peter Meijer (71) volgt een opleiding voor het basisonderwijs in 
Amsterdam, maar gaat daarna meteen aan het werk op een LTS. In 
1976 gaat hij naar Wieringermeer om er te werken op de mavo en de 
allereerste moedermavo. In 1984 wordt hij adjunct-directeur op een 
LTS in Alkmaar en in 1990 directeur van een scholengemeenschap in 
Woerden. Na het einde van zijn onderwijsloopbaan keert hij terug naar 
Middenmeer. Zijn vader werkte op een scheepswerf in Amsterdam en 
beide ouders waren sterk maatschappelijk betrokken. “Van hen heb 
ik geleerd dat je in lastige situaties de handen uit de mouwen moet 
steken, je zelf aan moet pakken. Ik ben niet zo van het pamperen.” 
Hij voegt daar wel meteen aan toe dat niet iedereen in staat is om 
zonder hulp uit de problemen te komen. Terug in Middenmeer 
wordt hij al snel gevraagd voor diverse functies. Zo wordt hij onder 
andere voorzitter van de ANBO (waarbij hij duidelijk aangeeft geen 
soosvoorzitter te willen zijn, maar belangenbehartiger voor ouderen), 
VOA en gemeenteraadslid voor de seniorenpartij Hollands Kroon.

8

▲ Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur Peter Meijer
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Meneer biljart, 
mevrouw op 
visite
HET echtpaar Duineveld woont ruim een jaar 
in een aanleunappartement in het Sint Jozefpark 
in Tuitjenhorn. Zij is 76 en mantelzorgster voor  
haar 82-jarige man met dementie. Iedere donder-
dagmiddag komt vrijwilliger Lex Baan hem ophalen 
om te gaan biljarten in de recreatiezaal, zodat 
mevrouw Duineveld tijd voor zichzelf heeft.

Nadat ze koffie heeft gebracht bij de 
biljarters, gaan we eerst in gesprek 
met mevrouw Duineveld in haar 
appartement aan de andere kant 
van de gang. Niet te lang, want ze 
wil haar vrije tijd graag gebruiken 
om op koffievisite te gaan bij een 
vriendin. “Lex komt hem altijd 
ophalen en dan gaan ze samen naar 
de recreatiezaal”, vertelt mevrouw 
Duineveld. “Dan wil hij de deur wel 
uit, maar zelf wil hij niets meer. Hij 
gaat niet alleen de gang op, hij wil 
het niet of misschien durft hij het 
niet. Het DOC-team heeft geregeld 
dat Lex sinds een half jaar op 
donderdagmiddag komt, want dan 
kan ik iets voor mezelf doen. Daar 
ben ik heel blij mee. Als op zaterdag 
de zuster hem komt douchen ga ik 
zwemmen in Campanula. Verder 
ben ik altijd bij hem. Het is niet 
altijd makkelijk. Mijn man weet 
eigenlijk niets meer en is af en 
toe behoorlijk eigenwijs. Hij loopt 
slecht en met een rollator lopen 
wil hij niet.” Mevrouw Duineveld 
ziet ook nog wel een lichtpuntje: 
“Twee keer in de week gaan we 
’s middags klaverjassen en dat 
gaat eigenlijk best nog goed. Ook 
slaapt hij gelukkig goed. Ik moet 
hem ’s morgens zelfs soms wakker 
maken.”
 
MANTELZORGVERLICHTING
Terug naar de biljarters. Het is 
rustig in de recreatiezaal, waar 
naast meneer Duineveld en 
Lex  nog een derde biljarter een 
spelletje meedoet. Veel caramboles 
worden er niet gemaakt en geteld 

wordt er niet. “Het gaat puur 
om het entertainment”, vertelt 
Lex. “We biljarten en we praten 
eigenlijk weinig, daar heeft meneer 
Duineveld geen behoefte aan.” 
Lex (66) heeft een verleden in 
de horeca en altijd met mensen 
gewerkt. Hij werd vrijwilliger bij 
Wonen Plus Welzijn toen vorig 
jaar in de sporthallen van Schagen 
en Anna Paulowna vluchtelingen 
werden opgevangen. “Ik verrichtte 
daar hand- en spandiensten en na 
het vertrek van de vluchtelingen 
ben ik meer bij mensen met een 
beperking terecht gekomen. Daar 
voel ik me beter op mijn plek. 
Zo maak ik ook regelmatig een 
praatje met een oudere man in 
Schagen en kijken en luisteren we 
naar opnames van opera’s. Om de 
veertien dagen wandel ik met een 
man in Waarland. Het is eigenlijk 
allemaal mantelzorgverlichting wat 
ik doe.” Hij geeft aan dat hij blij is 
met zijn vrijwilligerswerk, omdat 
het hem structuur geeft in zijn 
leven. Ook omdat zijn vrouw nog 
werkt. “Meneer Duineveld is een 
prachtige man en we zijn lekker 
samen bezig. Laatst waren ze vijftig 
jaar getrouwd en daar was ik met 
mijn vrouw ook bij uitgenodigd. Het 
is een leuke familie die kennelijk 
waardeert wat ik doe.”

SIGNALEREND
WPW heeft een signalerende functie 
en mantelzorgondersteuning is 
verweven met alle dienstverlening. 
In alles komen de mensen van WPW 
mantelzorgers tegen en kunnen zij 

Mevrouw Duineveld heeft een paar uur voor zichzelf met dank aan vrijwilliger

met hen, met behulp van de Welzijn 
op Maat Methode, in gesprek gaan. 
De persoonlijke situatie wordt in 
kaart gebracht en er kan samen 
doeltreffend en duurzaam naar 
oplossingen worden gezocht. 

Mantelzorgers kunnen bij Wonen 
Plus Welzijn terecht voor praktische 
ondersteuning zoals klussen in 
huis en tuin, boodschappen doen, 
medicijnbezorging, hulp bij de 
administratie en vervoer. En voor 
informatie & advies, maaltijden, 
inzet van een zorgvrijwilliger, 
ontmoetingsactiviteiten en bij 
ondersteuning van ziektebeelden 
als dementie en CVA. Ook is er de 
Ondersteuningsgroep mantelzorg 
regio Wieringen/Wieringermeer.

▲ Carambole?

▲ Mevrouw Duineveld heeft tijd om 
de krant te lezen

▼ Vrijwilliger Lex Baan geniet van een 
kopje koffie
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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 juli, 4 en 18 augustus, 

1en 15 september. Geen kosten aan verbonden, een donatie is welkom.
➤   elke 3e donderdag v/d maand   Repaircafé van 10.00 tot 12.00 uur: Staat na de zomerstop gepland op 

15 september. 
LOCATIE: PARKZICHT, PARKZICHT 3, HIPPOLYTUSHOEF
➤    elke 4e donderdag v/d maand   Parkzichtactiviteiten van 10.00 tot 11.30 uur: Laatste keer voor de 

zomerstop op 26 juni met de Wieringer Dansers. Gestart wordt weer op 
29 september. 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: 31 juli, 28 augustus, 25 september. 

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: Na de zomerstop 

gepland op 6 september.
 LOCATIE: LELYPARK, LELYPARK 1 TE WIERINGERWERF
➤  1x per maand op donderdagmiddag   Ondersteuningsgroep mantelzorg regio Wieringen/Wieringermeer. Van 

14.00 tot 16.00 uur (data najaar nog niet bekend). Geen kosten aan 
verbonden.

 LOCATIE: CULTUURSCHUUR, LOGGERSPLEIN 1, WIERINGERWERF
➤   elke 1e donderdag van de maand   Plusgroep Wieringerwerf van 13.30 tot 16.00 uur: 7 juli, 4 augustus,  

1 september. Geen kosten aan verbonden.

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 (zie foto cover). 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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 BIJEENKOMST SAMEN DOEN!

Deze middag staat in het teken van ontmoeten, waarbij 
er de gelegenheid is om met elkaar in gesprek te 
gaan over  interesses en wensen. Vandaar uit kunnen 
nieuwe contacten ontstaan of de mogelijkheid om in 
gezamenlijkheid activiteiten te gaan ondernemen. 

Kosten 3 euro (koffie/thee inclusief). Voor meer info kunt 
u contact opnemen met De Balie/ servicepunt Schagen. 
Samen doen! wordt gehouden op donderdag 30 juni 
om 14.00 uur in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 
in Schagen.

GENIETEN OP DE FIETS
Fietsen is niet alleen gezond, het 
brengt je bovendien op de mooiste 
plekken dicht bij huis. Maar fietsen 
in je eentje is niet zo leuk. Wonen 
Plus Welzijn verzorgt weer uitstapjes 
voor fietsers en scootmobielen op 
de eerste maandag van de maand. 
Noteert u alvast de volgende data: 4 
juli, 1 augustus, 5 september.
Vertrek om 13.30 uur vanaf zorg-
centrum de Bron, kosten € 2,00 per 

persoon, inclusief een verfrissing 
onderweg.
Aanmelden is niet nodig, dus als 
u zin hebt in een fietstochtje, kom 
dan gewoon op de genoemde 
dagen naar de Bron. De tochten 
worden begeleid door vier ervaren 
vrijwilligers en iemand van de 
EHBO.

Wonen Plus Welzijn begon vanaf 
donderdag 19 mei in de Blokhut 
met koken in de buurt. Voor 
iedereen die gezond en lekker wil 
in eten in een gezellige sfeer. Wij 
beginnen om 10.00 en sluiten af 
om 13.00 uur, alle even weken op 
donderdagochtend. De kosten zijn 
vijf euro per keer voor koffie/thee 
en de maaltijd. Het adres: Loet 10, 
1741 BP Schagen.

KOKEN IN DE BUURT 
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INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). GEEN KOSTEN: 
Nieuwe Niedorp de Trambaan dinsdag 3e van de maand 10.00-12.00 
Hippolytushoef Parkzicht 11 tijdens de Parkzichtactiviteiten
  donderdag 4e van de maand 10.00-11.30 
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 1e en 3e v/d 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 

THEATER- EN THEATERTECHNIEKWEEK 
MET BINNEN DE DIJKEN
Stichting Cultuur Binnen De Dijken organiseert van 11 juli tot en 
met 16 juli een theaterweek. Er worden spelers gezocht en technici. 
Kosten 50 euro. Er kunnen ook kaartjes gekocht worden voor de 
voorstelling voor 10 euro. Speeldata: 15 juli in Museum Anna 
Paulowna en 16 juli in Cultuurschuur Wieringerwerf. 
Meer info: stichting@cultuurbinnendedijken.nl of 06-19505135. 

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.

SPARTAHAL, ZUIDERWEG 2A, 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

Wonen Plus Welzijn  organiseert het 
hele jaar door tal van activiteiten 
in de gemeente Schagen. Die be-
staan voor een deel uit voorlich-
tingsbijeenkomsten en voor een 
deel uit de maandelijkse uitstapjes. 
En over die uitstapjes willen wij 
graag uw mening weten. De belang- 
stelling voor deze uitstapjes is 
tanende, er moesten al enkele acti-
viteiten worden afgezegd, omdat 
er helaas te weinig belangstelling 
voor was. Ook het geplande uitje 
voor de maand juni komt om die 
reden te vervallen. Toch willen wij  
deze activiteit niet helemaal schrap-
pen, wij zullen incidenteel nog 
wel uitstapjes blijven organiseren. 
Het zou ons daarbij helpen als wij 
van u horen waar u graag naar toe 
wilt of wat u graag zou doen. Wat 
onveranderd blijft bestaan zijn de 
fietstochten die elke eerste maandag 
van de maanden mei tot en met 
september worden georganiseerd 
door Wonen Plus Welzijn en de Oude-
renbonden.
Stuur uw reacties in naar Wonen Plus  
Welzijn ter attentie van Esther van  
Vugt. Zij is te bereiken op telefoon- 
nummer 0224-273140 of haar email 
e.vanvugt@wonenpluswelzijn.nl.

LAAT EVEN WETEN 
WAT U WILT 

• ACTIVITEITEN • ACTIVITEITEN • ACTIVITEITEN • ACTIVITEITEN • ACTIVITEITEN •
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We spreken af met de mannen die 
aan de basis staan van de cafés: Cees 
Dubbeld in Schagen, Roel Mast in 
Middenmeer en Jan van Zutphen in 
Anna Paulowna. Alle cafés draaien 
nog niet zo lang, tussen de één en 
twee jaar, waarbij opvalt dat Anna 
Paulowna een beetje een vreemde 
eend in de bijt is. Dit café is een 
initiatief van de woningbouwver- 
eniging Anna Paulowna en de zes 
vrijwilligers vallen niet onder WPW. 
De woningbouwvereniging stelt 
om de twee maanden haar locatie 
beschikbaar en serveert koffie en 
thee. De drie vrijwilligers in Scha-
gen bieden twee keer in de maand 
hun diensten aan in De Groene 
Schakel tijdens de Doet en Ontmoet 
middag. Ze repareren daar met ei-
gen gereedschap. In Middenmeer 
zijn de acht vrijwilligers één keer 
in de maand beschikbaar tijdens 
de koffie-inloop in het Posthuis. Ze 
hebben een startsubsidie van de 

Repaircafés in alle opzichten een groot succes
Handige vrijwilligers maken zich nuttig voor klant en milieu

BIJ iedereen gaat wel eens iets stuk. In de weg-
werpmaatschappij waarin wij leven komt dan gauw 
de gedachte op, om maar iets nieuws te kopen. Zelf 
kunnen we het niet maken en laten repareren, als 
dat al mogelijk is, levert het vragen op als: Wie 
kan dat dan doen? Gaat dat niet meer kosten dan 
een nieuwe? De vrijwilligers van de repaircafés 
in Schagen, Middenmeer en Anna Paulowna zijn 
in dit gat gesprongen. Ze doen goed werk voor 
het milieu en voor de portemonnee van de klant. 
Daarnaast brengen ze mensen bij elkaar. Ook dat 
aspect is belangrijk.  

Wooncompagnie gehad voor aan-
schaf van materialen en hebben 
enkele lokale middenstanders als 
sponsors.  

100STE KLANT
In maart vierde Middenmeer een 
klein feestje. Het café bestond een 
jaar en tegelijk werd de 100ste klant 
welkom geheten. Dit was mevrouw 
Kager uit Winkel. Dat weet men 
precies, omdat iedere nieuwe re-
paratie door een vrijwilligster wordt 
ingeschreven en een volgnummer 
krijgt. Dat doet men in Anna Pau-
lowna ook zo, terwijl in Schagen de 
organisatie wat minder strak lijkt. 
De artikelen die gerepareerd wor- 

Door: Martin Swart

Hennie van Lingen schrijft de  
reparatiebonnen in Middenmeer

Bert Nieboer en Hans Mulder in Schagen 
proberen een stofzuiger open te maken

Coördinator Roel Mast feliciteert de 100ste klant in Middenmeer, 
mevrouw Kager uit Winkel

den zijn heel divers, maar wat 
de vrijwilligers veel voorbij zien 
komen zijn koffiezetapparaten, stof- 
zuigers en lampen. In Middenmeer 
repareert men ook kleine houten 
meubelen en in Anna Paulowna 
is een vrijwilligster aanwezig met 
een naaimachine voor klein herstel- 
werk. Dat de landelijke stichting er 
bij fabrikanten op aandringt appa-
raten zo te produceren, dat ze ook 
te repareren zijn, is niet ten onrech- 
te. Uw verslaggever maakte het in 
Schagen mee, dat een stofzuiger 
met geen mogelijkheid open te krij-
gen was. De Stichting Repaircafé is 
nog lang niet klaar met haar taak.



Ook iets laten repareren? 
De data van de eerstvolgende repaircafés:
 Anna Paulowna: 28 juli, 20 september en 22 november
 Middenmeer:     16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november en 

15 december
 Schagen:      21 juni, 1 september, 15 september, 4 oktober  

en 18 oktober
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CVA ONDERSTEUNING
MENSEN die een CVA (Celebraal Vasculair 
Accident) hebben doorgemaakt, zelfstandig wonen en 
een indicatie hebben voor begeleiding, bieden we CVA 
ondersteuning aan. 

Met deze ondersteuning willen we de kwaliteit van 
leven van CVA-cliënten verhogen. We werken vanuit de 
vraag en wens van de cliënt om de draad van het leven 
weer zo goed mogelijk op pakken. De ondersteuning 
is er ook op gericht terugval op zwaardere zorg 
te voorkomen. CVA-cliënten, maar zeker ook hun 
mantelzorgers, ondervinden dagelijks de gevolgen 
van hun ziekte, zoals verlamming, beperkingen met 
bewegen en verplaatsen. Een CVA kent ook gevolgen 
die niet zichtbaar zijn, zoals vermoeidheid, verandering 
in gedrag, psychisch functioneren, geheugen- en 

oriëntatieproblemen en het gebrek aan eigen regie.
De locaties is De Groene Schakel, A. Mauvestraat 161 
te Schagen en het wordt gehouden op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.

THUISKOMEN NA CVA
Het project Thuiskomen na CVA is een keten-
samenwerking die we zijn aangegaan met het 
Revalidatie- en Behandelcentrum van Woonzorggroep 
Samen. Cliënten krijgen optimale ondersteuning 
geboden, een op maat afgestemde combinatie van 
zorg/behandeling en welzijn. Drie keer per jaar komt 
een nieuwsbrief uit. De CVA ondersteuning is een 
formele en informele ondersteuning, geboden door 
professionals en vrijwilligers.

Het reparatieteam van Middenmeer

Een repaircafé is een repareerbijeenkomst geor-
ganiseerd op buurtniveau. Men kan er meege-
brachte kapotte spullen repareren met hulp van 
vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen 
van de afvalberg, het behouden van kennis over 
repareren en het versterken van de sociale con-
tacten. Het concept is bedacht door Martine 
Postma en het eerste repaircafé startte in 2009  
in Amsterdam. In 2010 werd een stichting op-
gericht die lokale groepen ondersteunt die een 
repaircafé willen opzetten en het succes is over-
weldigend. Er zijn nu meer dan duizend repa-
ratiegroepen in vierentwintig landen over de 
hele wereld actief, waar maandelijks meer dan 
18.000 spullen worden gerepareerd. Ten behoe- 
ve van een verantwoord grondstoffengebruik 
zet de stichting zich ook in voor de beïnvloe- 
ding van fabrikanten, zodat zij artikelen gaan 
produceren die daadwerkelijk gerepareerd kun-
nen worden. 
(bron: Wikipedia en website repaircafé)

Cees Dubbeld en Hans Mulder 
van Repaircafé  Schagen

Repaircafés in alle opzichten een groot succes

Andries Koens en Hans Jager in Middenmeer krijgen 
deze stofzuiger wel open
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Noordkopvoorelkaar  
werkt echt

Links Anton Nannes naast Hazem Bachir

Anton Nannes was veertig jaar lang onderwijzer op een basisschool, maar toen zowel het 
tempo als de digitalisering een steeds grotere rol gingen spelen vond hij het een goed idee 
om wat eerder te stoppen. Stilzitten zit niet in zijn aard. Anton ging op de website www.
noordkopvoorelkaar.nl op zoek naar vrijwilligerswerk. Hij vond de vraag van Hazem, een 
Syrische vluchteling die iemand zocht om hem verder te bekwamen in de Nederlandse taal. 
De koppeling was snel gemaakt. Met zijn didactische achtergrond was dit hem op het lijf 
geschreven. En dus gaat Anton elke week een uurtje naar Hazem om over van alles en nog 
wat te praten, maar wel in het Nederlands.

Anton vraagt Hazem om te vertellen 
hoe hij in Warmenhuizen terecht is 
gekomen. Nadat de thee en een 
schaal eigengemaakte Syrische 
heerlijkheden op tafel zijn gezet 
volgt een aangrijpend verhaal. Zijn 
naam is Hazem Bachir, hij is 37 jaar 
en afkomstig uit Syrië. Daar heeft 
hij aan de universiteit voor tandarts 

gestudeerd en had een eigen 
praktijk. Toen de burgeroorlog 
uitbrak is hij gevlucht en kwam in 
mei 2014 via Turkije naar Nederland. 
Hij moest zich melden in Ter Apel. 
Hij hoorde daar al snel dat hij 
een verblijfsvergunning kreeg 
en vond onderdak in een AZC in 
Friesland. Daar leerde hij de eerste 

beginselen van de Nederlandse 
taal. De verblijfsvergunning gold in 
eerste instantie voor een periode 
van vijf jaar, die is inmiddels 
omgezet in onbepaalde tijd. 
Weldra kreeg Hazem een woning in 
Warmenhuizen toegewezen en toen 
dat eenmaal gerealiseerd was kon 
hij een verzoek om gezinshereniging 

Door: Hans Groen
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JE zult maar in een land wonen waar een (burger-)
oorlog woedt of waar je wordt vervolgd vanwege 
een zeker geloof, een bepaalde levensovertuiging 
of je geaardheid. Velen slaan op de vlucht voor het 
oorlogsgeweld, laten alles achter wat ze lief is en hopen 
elders op onze wereld een vredige plek te vinden. Ook 
Nederland vangt vluchtelingen op. 

Dat is onze humane taak, bovendien zijn we een 
welvarend land en kunnen we de kosten voor de 
opvang gemakkelijk dragen. Ook in de gemeente 
Schagen hopen vluchtelingen uit oorlogsgebieden een 
veilig onderkomen te vinden in Huis ter Duin in Petten. 
Daar vinden de komende tijd 225 statushouders een 
(tijdelijk) thuis. Vanuit Huis ter Duin zullen ze uitvliegen 
over geheel Nederland voor een definitieve woonplek. 
De huisvesting in Petten kan maximaal drie jaar duren.

DAGBESTEDING
De coördinatie van de hele operatie is in handen van het 
COA en van Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast 
speelt Wonen Plus Welzijn op termijn een bescheiden 
rol, de gasten (klinkt toch aardiger dan vluchtelingen) 
moeten eerst maar eens gesetteld zijn. Wonen Plus 
Welzijn hoopt in de toekomst mee te helpen aan een 
zinvolle dagbesteding voor de gasten, waarbij ze 
bijvoorbeeld als vrijwilliger (tuin-)klusjes bij mensen 
kunnen doen. En andersom hoopt Wonen Plus Welzijn 

Door: Hans Groen

Huis ter Duin, een 
veilige opvangplek

Tineke de Vries

dat vrijwilligers uit de Noordkop zich melden om de 
helpende hand te bieden in Huis ter Duin. Voorlopig 
worden vrijwilligers die zich aanmelden door verwezen 
naar Vluchtelingenwerk en naar het COA. 

Binnen Wonen Plus Welzijn is Tineke de Vries de 
coördinator voor vrijwilligerswerk. 
Mocht u belangstelling hebben om de helpende hand 
te bieden, u kunt Tineke bereiken op telefoonnummer 
0224-273140 of per mail t.devries@wonenpluswelzijn.
nl. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij het Servicepunt 
van Wonen Plus Welzijn in uw eigen buurt.

indienen. Na een klein half jaar kon 
hij zijn echtgenote en drie kinderen 
(twee zonen en een dochter) weer 
in zijn armen sluiten.

TANDARTS
Hazem wil dolgraag zijn beroep 
van tandarts weer oppakken. Het 
ziet er veelbelovend voor hem 
uit, want hij loopt op dit moment 
stage bij een tandarts in Langedijk. 
Zijn opleidingspapieren worden 
vertaald vanuit het Syrisch naar 
het Nederlands. Als dat eenmaal 
gedaan is krijgt hij officieel een 
contract. Voorwaar een knappe 
prestatie voor iemand die net 
twee jaar in ons land is. Naast zijn 
stage helpt hij als vrijwilliger bij 
Vluchtelingenwerk Schagen andere 

Syrische vluchtelingen met de taal 
en met de papierwinkel. Hij raakt 
al aardig ingeburgerd, snapt onze 
grapjes steeds beter en voelt zich 
erg prettig in Warmenhuizen. Zijn 
kinderen zitten hier op school. De 
oudste gaat het nieuwe schooljaar 
naar groep acht. 

TAALCOACH
Het zal u niet verbazen dat Hazem 
erg blij is met zijn taalcoach 
Anton Nannes, die op zijn beurt 
buitengewoon blij is iets te kunnen 
betekenen voor een ander. Dankzij 
Noordkopvoorelkaar kwam er een 
prachtige koppeling tot stand. Als 
het gesprek afgelopen is, bedank 
ik Hazem voor zijn gastvrijheid en 
complimenteer ik hem met zijn 

goede Nederlands. Op mijn vraag 
wat hij het leukst of het mooist vindt 
in ons land zegt hij: “De mensen 
zijn hier zo aardig.” Met een brede 
glimlach nemen wij afscheid van 
elkaar. 

Bent u ook op zoek naar vrij-
willigerswerk? Kijk eens op www.
noordkopvoorelkaar.nl.

Wilt u een persoonlijk gesprek voor 
informatie en advies. Kom dan 
naar de Vrijwilligerscentrale, iedere 
werkdag geopend van 10.00 tot 
12.30 uur, Markt 18,  Schagen. 0224-
291042, info@noordkopvoorelkaar.
nl.



Door het overlijden van zijn vrouw, 
zijn eigen gezondheidsproblemen 
en door het wegvallen van de 
thuiszorg dreigt de heer Mozes 
in een lastige situatie terecht te 
komen. Zijn omgeving maakt zich 
zorgen om hem. Kitty Eykelenboom 
is Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur  
en een bekende van de heer Mozes 
doordat ze de mantelzorggroep 
leidt waar hij in het verleden aan 
deelnam. Zij raadt hem aan als 
eerste de huishoudelijke hulp te 
regelen. Zijn dochter zorgt voor een 
tijdelijke oplossing met thuishulp 
via Noorderlicht door Samen. 
Zij gaat bij de gemeenten een 
aanvraag doen voor Huishoudelijke 
Hulp 2. En met succes. Een paar 
dagen voor dit gesprek plaatsvindt 
krijgt hij bericht dat zijn aanvraag 
gehonoreerd is en dat zijn tijdelijke 
hulp van Samen zijn vaste hulp 

Door: Martin Swart
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mag worden. Daar is hij heel blij 
mee.

SAMENKRACHT
WPW-stagiaire Marije Beemster- 
boer werkt aan het project 
Samenkracht en komt bij de heer 
Mozes op bezoek. Samen kijken ze 
welke wensen en mogelijkheden er 
zijn om zijn netwerk uit te breiden 
en om met meer mensen in contact 
te komen. “Ik vertelde haar dat ik 
hoorde van gym voor ouderen in 
Noorderlicht”, zegt meneer Mozes. 
“Ik dacht dat het misschien iets 
voor me was. Marije zei: Ga het 
proberen. Vraag of u eens mee kunt 
doen. Dat heb ik gedaan. Ik mocht 
meteen komen en dat blijf ik doen. 
Ze heeft me echt gestimuleerd en 
ze belt me nog regelmatig om te 
vragen hoe het gaat.”

‘Ik probeer zoveel mogelijk 
aan dingen mee te doen’

Stagiaire Marije Beemsterboer stimuleert Jelte Mozes om op gym te gaan

JELTE MOZES (82) is geboren op Texel, verhuist vrij snel na zijn 
trouwen naar Den Oever en woont daar 48 jaar. Tot zijn vijftigste is 
hij visser en daarna werkt hij bij Rijkswaterstaat op een peilboot. Als 
zijn vrouw problemen met lopen krijgt door Parkinson vinden ze een 
bejaardenwoning in Hippolytushoef. Daar woont hij inmiddels negen 
jaar. Helaas niet meer met zijn vrouw. Zij is drie jaar geleden plotseling 
overleden. Zelf heeft hij de laatste jaren gezondheidsproblemen gekregen. 
Waar hij voorheen mantelzorger was voor zijn vrouw, daar heeft hij nu 
zelf zorg nodig. En dan raakt hij door het faillissement van TSN en door 
de nieuwe regelgeving ook nog zijn vaste goede thuishulp kwijt. 

Bij het stuurwiel van zijn laatste schip

AVONDOVERDENKING
Naast het gymuurtje heeft meneer 
Mozes nog meer bezigheden: hij 
zingt in een koor in Noorderlicht 
en daar gaat hij ook naar de 
avondoverdenking. “Ik probeer 
zoveel mogelijk aan dingen  mee te 
doen. Je moet wel, want een ander 
doet het niet voor je”, vertelt hij, om 
aan te geven, dat je ondanks alle 
hulp van anderen ook zelf in actie 
moet komen.

ZELF KOKEN
“Mijn dochter woont in Duitsland 
en mijn zoon in Den Oever en die 
komt een paar keer in de week 
bij me langs. Koken doe ik zelf. 
Dat heb ik geleerd toen ik op mijn 
vijftiende op een kotter ging varen. 
Als jongste opvarende  moest ik 
koken. Dat was de regel. Maar 
eigenlijk kon ik dat al, want mijn 
moeder is kort na de oorlog vier 
jaar in een sanatorium opgenomen 
geweest met tbc. Vader zei dat ik als 
oudste haar taak maar over moest 
nemen.” De heer Mozes heeft dus al 
jong geleerd voor anderen en voor 
zichzelf te zorgen. “Maar daar ben 
ik echt niet minder van geworden”, 
zegt hij nadrukkelijk. Nu is hij op 
zijn beurt weer blij met de zorg van 
anderen.

Dit hangt naast het stuurwiel 
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Leegstand verzorgingshuizen heeft gevolgen
LEGE kamers in verzorgingshuizen: het komt voor en 
het zal steeds meer gaan voorkomen. Door veranderde 
wetgeving komen steeds minder mensen in aanmerking 
voor een plek in een verzorgingshuis. Het beleid van de 
overheid is er sinds 1 januari 2013 immers op gericht om 
mensen langer thuis te houden. De vertrouwde wachtlijsten 
voor verzorgingshuizen zijn daardoor als sneeuw voor de 
zon verdwenen. Sterker nog: er staan op veel plaatsen al 
kamers leeg en sluiting van verzorgingshuizen dreigt.

Op leegstand zit niemand te wachten. De eigenaren van 
panden zoeken naarstig naar andere bestemmingen. 
Ze kunnen proberen de leeggekomen appartementen 
te verhuren aan ouderen die nog wel goed uit de 
voeten kunnen en die de woning zelf betalen. Wat ook 
gebeurt is dat er een andere invulling komt: jongeren- of 
studentenhuisvesting (er wordt al geëxperimenteerd met 
jongeren die tussen ouderen wonen en als vrijwilliger 
meehelpen bij de zorg), vluchtelingenopvang en 
hotelaccommodatie. Sommige huizen zijn zo verouderd 
dat sloop de enige optie lijkt.

KNOOPPUNTEN Er doet zich ook een ander probleem 
voor: verzorgingshuizen zijn vaak knooppunten van 

allerlei voorzieningen en welzijnsactiviteiten, van 
ontmoeting en gezelligheid. Niet alleen voor de bewoners 
van het verzorgingshuis zelf, maar ook voor bewoners 
van aanleunwoningen en wijkbewoners. Denk aan een 
winkeltje, een kapsalon, een biljartkamer, koffieochtenden 
en gezamenlijke maaltijden. Allemaal voorzieningen 
die mede dankzij vrijwilligers kunnen bestaan en die 
veel te waardevol zijn om verloren te laten gaan als een 
verzorgingshuis moet sluiten.  

LEEFBAARHEID Woonzorgcomplex Molenweid van 
Woonzorggroep Samen in Wieringerwaard is een 
voorbeeld van zo’n verzorgingshuis, waar deze maand 
de laatste bewoner is vertrokken. De enthousiaste groep 
vrijwilligers daar wil graag verder om voor de andere 
ouderen in Wieringerwaard de bestaande activiteiten 
zoveel mogelijk voort te zetten. Gelukkig heeft ook Samen 
het belang daarvan voor de leefbaarheid van het dorp 
ingezien en WPW gevraagd gesprekken hierover tussen 
de vrijwilligers en Samen te begeleiden. Die gesprekken 
moeten ertoe leiden, dat de meeste activiteiten voor 
ouderen blijven bestaan. De goede wil is bij alle partijen 
aanwezig en wellicht kunnen we in een volgend magazine 
hierover meer bekend maken.

Door: Martin Swart

Betrokken vrijwilligers zetten zich in om ondersteuning te 
bieden bij uw tuinklussen. Soms is echter de vraag groter 
dan de beschikbare tijd van de vrijwilligers. Om iedereen 
aan bod te laten komen zijn wij genoodzaakt om enkele 
voorwaarden aan de tuinklussen te stellen. Dit betekent: 
•  u kunt één keer per maand bellen naar het servicepunt 

voor tuinonder-houd
•  de klus die de vrijwilliger uitvoert mag maximaal één tot 

anderhalf uur duren
•  om de veiligheid van de vrijwilliger voorop te stellen 

en hen te beschermen vallen bepaalde werkzaamheden 
niet onder het thuisabon-nement zoals: 

- spitten
- heg snoeien hoger dan 1.70 meter
-  struik snoeien hoger dan 1.70 m
-  bomen of grote struiken verwijderen
- schuttingen vervangen of plaatsen
-  klussen zoals dakgoten reinigen en schilderwerk-

zaamheden.
Voor klussen die niet door de vrijwilligers uitgevoerd 
kunnen worden hebben we overeenkomsten met hove-
niers afgesloten. Zij geven korting op het arbeidsloon voor 
abonnees. Voor informatie kunt u bij uw dichtstbijzijnde 

Tuinonderhoud via thuisabonnement
DE  tuin biedt heel veel mensen ontspanning. Om de 
tuin bij te houden kost het ook inspanning! Niet iedereen 
is in staat om het tuinonderhoud zelf te doen. Het thuis- 
abonnement van Wonen Plus Welzijn is dan een uitkomst 
en veel mensen maken er dankbaar gebruik van.

servicepunt terecht. Om uw tuinonderhoud door vrij-
williger uit te kunnen laten voeren, is het nodig dat u 
eigen tuingereedschap heeft!



CineMagnus neemt u mee naar een klassieke 
wereld vol pracht en praal!

Afgelopen Royal Opera House seizoen hebben ruim 
duizend mensen genoten van de mooiste avondvullende 
opera- en balletvoorstellingen waaronder The 
Nutcracker (De Notenkraker), La Traviata en Carmen. 

Komend seizoen presenteert CineMagnus opnieuw zes 
ballet- en zes operavoorstelling waaronder enkele nieuwe 
producties. Tijdens deze avonden beleeft u 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.

The Royal Ballet
ANASTASIA MACMILLAN
Choreografie Kenneth Macmillan
LIVE Woensdag 2 november 2016

THE NUTCRACKER WRIGHT
Choreografie Peter Wright na Lev Ivanov
LIVE Donderdag 8 december 2016

WOOLF WORKS McGREGOR
Choreografie Wayne McGregor
LIVE Woensdag 8 februari 2017 

THE SLEEPING BEAUTY 
PETIPA/ASHTON/DOWELL/WHEELDON
Choreografie Marius Petipa
LIVE Dinsdag 28 februari 2017

JEWELS BALANCHINE
Choreografie George Balanchine
LIVE Dinsdag 11 april 2017

THE DREAM / SYMPHONIC VARIATIONS / 
MARGUERITE AND ARMAND ASHTON
Choreografie Frederick Ashton
LIVE Woensdag 7 juni 2017

The Royal Opera
NORMA BELLINI (NIEUWE PRODUCTIE)
Anna Netrebko / Joseph Calleja / Sonia Ganassi
Dirigent Antonio Pappano / Directeur Alex Ollé
LIVE Maandag 26 september 2016

COSI FAN TUTTE MOZART (NIEUWE PRODUCTIE)
Daniel Behle / Alessio Arduini / Johannes Martin Kranzle
Corinne Winters / Angela Brower / Sabina Puertolas
Dirigent Semyon Bychkov / Directeur Jan Philipp Gloger
LIVE Maandag 17 oktober 2016

LES CONTES D’HOFFMANN OFFENBACH
Vittorio Grigolo / Thomas Hampson / Sofia Fomina 
Christine Rice / Sonya Yoncheva
Dirigent Antonio Pappano / Directeur John Schlesinger
LIVE Dinsdag 15 november 2016

IL TROVATORE VERDI
Dmitri Hvorostovsky / Anita Rachvelishvili 
Lianna Haroutounian / Gregory Kunde
Dirigent Richard Farnes / Directeur David Bösch
LIVE Dinsdag 31 januari 2017

MADAMA BUTTERFLY PUCCINI
Ermonela Jaho / Marcelo Puente
Scott Hendricks / Elizabeth Deshong
Dirigent Antonio Pappano
Directeurs Moshe Leise en Patrice Caurier
LIVE Donderdag 30 maart 2017

OTELLO VERDI (NIEUWE PRODUCTIE)
Jonas Kaufmann / Maria Agresta / Ludovic Tezier
Dirigent Antonio Pappano / Directeur Keith Warner
LIVE Woensdag 28 juni 2017

Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

SCÈNE UIT GISELLE, ROYAL OPERA HOUSE SEIZOEN 2015/16

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

Wilt u meer informatie over het komende Royal Opera House seizoen? 
Neemt u dan een kijkje op onze website www.CineMagnus.nl/events
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bachir
betrokken
biljarten
dement
duineveld
fietsen
gasten
gedaan
kager

Los de woordzoeker op en maak kans op 1 van de 3 
taartbonnen van Bakkerij Slijkerman.

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: 
Bakkerij Slijkerman 
Vestigingen in ‘t Zand, Schagen, Wieringerwerf en 
Middenmeer  -  www.bakkerijslijkerman.nl

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
H. van der Veen (Wieringerwerf)
M. Jongejans (Petten)
J. Spaans (Schagen)

De inzending dient voor maandag 1 augustus 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
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Choreografie Peter Wright na Lev Ivanov
LIVE Donderdag 8 december 2016

WOOLF WORKS McGREGOR
Choreografie Wayne McGregor
LIVE Woensdag 8 februari 2017 

THE SLEEPING BEAUTY 
PETIPA/ASHTON/DOWELL/WHEELDON
Choreografie Marius Petipa
LIVE Dinsdag 28 februari 2017

JEWELS BALANCHINE
Choreografie George Balanchine
LIVE Dinsdag 11 april 2017

THE DREAM / SYMPHONIC VARIATIONS / 
MARGUERITE AND ARMAND ASHTON
Choreografie Frederick Ashton
LIVE Woensdag 7 juni 2017

The Royal Opera
NORMA BELLINI (NIEUWE PRODUCTIE)
Anna Netrebko / Joseph Calleja / Sonia Ganassi
Dirigent Antonio Pappano / Directeur Alex Ollé
LIVE Maandag 26 september 2016

COSI FAN TUTTE MOZART (NIEUWE PRODUCTIE)
Daniel Behle / Alessio Arduini / Johannes Martin Kranzle
Corinne Winters / Angela Brower / Sabina Puertolas
Dirigent Semyon Bychkov / Directeur Jan Philipp Gloger
LIVE Maandag 17 oktober 2016

LES CONTES D’HOFFMANN OFFENBACH
Vittorio Grigolo / Thomas Hampson / Sofia Fomina 
Christine Rice / Sonya Yoncheva
Dirigent Antonio Pappano / Directeur John Schlesinger
LIVE Dinsdag 15 november 2016

IL TROVATORE VERDI
Dmitri Hvorostovsky / Anita Rachvelishvili 
Lianna Haroutounian / Gregory Kunde
Dirigent Richard Farnes / Directeur David Bösch
LIVE Dinsdag 31 januari 2017

MADAMA BUTTERFLY PUCCINI
Ermonela Jaho / Marcelo Puente
Scott Hendricks / Elizabeth Deshong
Dirigent Antonio Pappano
Directeurs Moshe Leise en Patrice Caurier
LIVE Donderdag 30 maart 2017

OTELLO VERDI (NIEUWE PRODUCTIE)
Jonas Kaufmann / Maria Agresta / Ludovic Tezier
Dirigent Antonio Pappano / Directeur Keith Warner
LIVE Woensdag 28 juni 2017

Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

SCÈNE UIT GISELLE, ROYAL OPERA HOUSE SEIZOEN 2015/16

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

Wilt u meer informatie over het komende Royal Opera House seizoen? 
Neemt u dan een kijkje op onze website www.CineMagnus.nl/events



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.


