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In Ten Anker bieden Woonzorg Nederland  
en Vrijwaard een nieuw woonconcept aan. 
Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zeker-
heid van zorg en diensten onder één dak. 

Open Huis

Tijdens het open huis wordt u ontvangen in het gezellige   
restaurant Tijd. Er staat een kopje koffie of thee en iets lekkers 
voor u klaar. U kunt met eigen ogen zien wat Ten Anker u te bieden 
heeft. Zo zijn er uitstekende voorzieningen zoals een winkeltje,  
een gasten verblijf, een kapper en een pedicure. Ook worden er 
 regelmatig leuke  activiteiten georganiseerd.

Het zorgteam van Vrijwaard biedt zorg op maat. Tegenover  
Ten  Anker ligt het Timorpark waar u heerlijk kunt wandelen.  
De bus stopt voor de deur dus u bent zo in het centrum.
Wanneer u bij ons komt wonen, huurt u een woning en neemt  
u een servicepakket af.

Ons aanbod:

•	 Eénkamerappartement (25-28 m2) met pantry en badkamer. 

•	 Er is een beperkt aantal 2-kamerappartementen beschikbaar.

•	 Gebruik van de algemene ruimten zoals het restaurant,  
de bibliotheek en de tuin.

•	 Dagelijks 3-gangen diner.

•	 Mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten.

•	 Aanwezigheid huismeester en spreekuren bewonersconsulent.

•	 Mogelijkheid om extra diensten in te kopen zoals zorg, 24-uurs 
personenalarmering, wasservice, huishoudelijke hulp en een 
broodmaaltijd.

•	 Kale huur vanaf € 385,- en voorschot servicekosten € 134,79 
per maand (inclusief gas, water en elektra). Servicepakket 
 Vrijwaard € 260,- per maand (dagelijks diner, huismeester  
en activiteiten).

Thuis in  
Ten Anker

Betaalbaar,  
zelfstandig wonen met  

zorg én service

 Timorlaan 139 in Den Helder

OPEN HUIS:  
woensdag 12 oktober  
van 15.30 – 19.30 uur

Meer informatie
bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 13.00 uur
088 – 921 00 17 of ten.anker@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/ten_anker_zorgwoningen
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De wereld verandert en 
wij veranderen mee
WIJ schrijven dit voorwoord onder een stralende 
zon, maar zien op de kalender dat de herfst niet lang 
meer op zich laat wachten. Je merkt ook dat de dagen 
alweer iets korter worden nu de vakantieperiode 
achter ons ligt. 

Wij zijn er bijzonder trots op u weer een uitgave van 

het WPW Magazine te presenteren. 

Een grote verandering: het magazine verschijnt nu 

ook in Heerhugowaard en Langedijk. U krijgt dus 

artikelen te lezen uit de vier gemeenten Hollands 

Kroon, Schagen, Heerhugowaard en Langedijk. U 

vindt veel interviews met mensen die hulp geven 

en mensen die hulp vragen. Wij horen regelmatig: 

“Ik help nu mijn medemens en hoop dat zij mij ook 

helpen als ik wat ouder word”. Wij hopen dat u de 

artikelen met veel plezier en grote interesse zult 

lezen.

Maar er zijn meer belangrijke veranderingen gaan-

de. Zo gaan wij in Langedijk verhuizen naar een 

aantal nieuwe locaties, waaronder de Anbouw. Een 

mooi ontmoetingspunt voor jong en oud, midden 

in Noord-Scharwoude. Wij horen graag uw ideeën 

en buurtinitiatieven voor dit mooie gebouw. Doet u 

mee?

Ons hoofdkantoor aan de Zijperweg in Schagen, dat 

wij samen met Wooncompagnie gebruiken, gaat op 

termijn dicht. Wij zijn druk bezig met alternatieve 

huisvesting en hebben al een paar mooie dingen op 

stapel staan waar u in de komende tijd meer van zult 

horen.

In Heerhugowaard ontvangen wij u graag in het 

prachtige Trefpunt aan de Rozenlaan. In deze 

schitterende ruimte wemelt het van de plannen 

en activiteiten van onze enthousiaste collega’s. En 

tenslotte Hollands Kroon. Nee, verhuizen gaan we 

daar niet, wel gaan we een samenwerking aan met 

Incluzio.

U merkt wel dat Wonen Plus Welzijn bruist van de 

activiteiten. 

Veel leesplezier met dit nieuwe WPW Magazine 

en alvast een warme groet voor de komende 

herfstavonden.

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, Vivian 

Merat, Bèr Gordijn, Lisette Kreijger, 
Melanie Blok, Edith van der Zee-Smit, 
Corry Leijen, Marika de Jager, Ineke 
Vroling en Jaleesa Sax-Neels

Oplage: 6.000 exemplaren

WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de 
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale 
verzending naar betrokken organisaties 
en instanties.
Volgende uitgave: december 2016



4

Diensten Heerhugowaard en Langedijk
WELZIJN OP MAAT • Wij bieden u vele diensten, activiteiten en onder- 
steuningsmogelijkheden die u in de gelegenheid stellen op een plezierige 
manier thuis te kunnen wonen. Dit kan variëren van voorlichting en 
persoonlijke ondersteuning, gezellig contact tot hulp in een zorgsituatie.

ONTMOETING EN ACTIVITEITEN • Wij bieden een uitgebreid programma 
met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. 
Een compleet overzicht van Langedijk vindt u in de activiteitengids, op te 
halen of aan te vragen bij onze Servicepunten.

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel 
van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan worden. 
Ook individueel vervoer behoort tot de mogelijkheden.

MAALTIJDEN • Wij bieden u diverse mogelijkheden op het gebied van 
thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.

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.

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Heeft u ideeën om samen met 
anderen de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te verbeteren? 
Dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

INZET VRIJWILLIGERS • Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen 
we ons brede aanbod van dienstverlening op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg aanbieden. 

Servicepunt Langedijk
De Overbrugging

Dokter Wilminkstraat 16,  
1723 XN Noord-Scharwoude

Tel. 0226–318050
Ma t/m vr. 9.00-12.00 uur

langedijk@wonenpluswelzijn.nl

Extra Diensten in Langedijk
HET STEUNPUNT MANTELZORG • U kunt bij ons Steunpunt Mantel-
zorg terecht wanneer u intensief voor een naaste zorgt. Zo is er een 
lotgenotengroep waarin maandelijks ervaringen worden uitgewisseld. 
Ook kan de Mantelzorgmakelaar u helpen met het uit handen nemen van 
regeltaken.

JONGERENWERK • Soms hebben jongeren een steuntje in de rug nodig.  
Onze jongerenwerkers zijn actief op straat, op scholen, in sport- en  
cultuurclubs en in buurthuizen. We bieden individuele- en groeps- 
begeleiding en activiteiten. Ook is er veel samenwerking met vergelijkbare 
organisaties.

DE FACTORIE: WANNEER WERKEN NIET VANZELFSPREKEND IS • 
Buurt Leer Werkbedrijf De Factorie is er voor iedereen bij wie werken 
geen vanzelfsprekendheid is. Een van de activiteiten is de Was- en 
Strijkservice, bedoeld voor iedereen die kiest voor gemak of de was zelf 
niet meer kan doen. 

Servicepunt Heerhugowaard
Trefpunt Rozenlaan 

Rozenlaan 2
1702 TG Heerhugowaard

Tel. 072-5717170
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur

heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl

Gemeente Langedijk

Gemeente 
Heerhugowaard

 Team Heerhugowaard - Langedijk 
v.l.n.r. Irene Ruijter, Manuela Fleming, Fora Reurslag, 

Ineke Vroling, Susan Tijm en Jaleesa Sax-Neels.

Twee van de jongerenwerkers: 
Aschwien Kandhai en Stephan van der Linden

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN 
ONTMOETING LANGEDIJK
Vindt u het belangrijk om regelmatig onder de mensen te zijn of nieuwe 
buurtgenoten te leren kennen? U bent wekelijks welkom bij de Doet 
en Ontmoetgroepen en bij Kook- en Eetactiviteiten. Om bij te leren 
en voor ontspanning bent u welkom bij de vrouwenactiviteiten of het 
Crea Café. Er zijn computer- en tabletcafés op verschillende locaties. 
Naast ontmoetingsactiviteiten kunt u bij WPW Langedijk ook terecht 
voor diverse bewegingsactiviteiten en interessante cursussen. In onze 
activiteitengids vindt u een overzicht van alle mogelijkheden. Deze is op 
te halen bij de Overbrugging. Info/opgave: via aanmeldingsformulier 
in de gids of mail: cursus@wonenpluswelzijn.nl.
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Diensten Hollands Kroon en Schagen
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een Service-
punt 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 le- 
ren 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 vra-
gen 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 situa-
ties 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 Wel-
zijn 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 sa-
men 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
en Vrijwilligerspunt  
Noordkopvoorelkaar

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.
In Heerhugowaard kost een thuisabonnement € 4,75 per maand en bij 
huren VOS geen kosten. In Langedijk kost een thuisabonnement € 3,50 
per maand. Huren bij WBVL, Ymere (voorheen Goed Wonen), Woonwaard 
en Habion € 1,50 per maand. Habion betreft alleen complex Grenswoude 
in Zuid-Scharwoude.

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
am

 S
ch

ag
en
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Van menulijst tot aan 
de afwas

Vrijwilliger Sjaak Post overhandigt de 
maaltijd aan meneer Faber

Het is woensdagmorgen en uw 
redacteur loopt mee met Sjaak 
Post, die zes dagen in de week en 
zo ongeveer alle weken van het jaar 
de maaltijden bezorgt bij mensen in 
Pallene en in de Miede. Bewoners 
in zorgcentrum De Bron die op 
hun kamer willen eten krijgen 
de maaltijd door iemand anders 
aangereikt. Sjaak doet dit werk met 
liefde, maar zou toch graag weer 
een betaalde baan hebben. Hij is pas 
59 jaar en heeft altijd bij een bank 
gewerkt, maar door verdergaande 
automatisering is hij, net als vele 
anderen, zijn baan kwijtgeraakt. 
Door een oproep op de site van 
Samen kwam hij begin februari 
2015 in het vrijwilligerswerk terecht.

MENULIJSTEN
Klokslag 10.45 uur begint hij in de 
Bron. Hij moet alle gereedstaande 
maaltijden op de juiste volgorde op 
zijn kar zetten. Voordat hij vertrekt 

doet hij ook de nieuwe menulijsten 
voor de komende week bij elke 
doos. De route gaat eerst naar 
Pallene waar hij de dozen met de 
maaltijd voor vandaag en de nieuwe 
menulijst afgeeft. Vervolgens neemt 
hij de lege dozen van gisteren weer 
mee terug. In de loop van de week 
neemt hij de dan ingevulde lijsten 
weer mee, verzamelt die en zorgt 
ervoor, dat alle formulieren op 
maandagmorgen in het Servicepunt 
van Wonen Plus Welzijn in Markt 18 
zijn. Aansluitend gaat Sjaak naar de 
Miede en doet daar hetzelfde werk. 
Vol geduld wacht hij soms wat 
langer en zegt: “Deze mevrouw is 
niet meer zo goed ter been. Zij heeft 
wat meer tijd nodig om de deur 
open te doen”. De mensen zijn maar 
wat blij als Sjaak aan de deur komt. 
Ze maken graag een (kort) praatje 
met hem. Tegelijkertijd houdt hij 
een oogje in het zeil. Na afloop 
van z’n ronde, die precies een uur 

Veel mensen maken gebruik van onze service en laten de maaltijden thuis bezorgen. Wat 
er allemaal gebeurt tussen het invullen van de menulijst tot aan de afwas van de messen en 
vorken laten we in dit artikel zien. Het is meer dan u wellicht zou vermoeden.

Door:  Hans Groen

duurt, nog even de kar terugzetten 
en de lege dozen opruimen en dan 
snel naar huis.

DUIZEND MAALTIJDEN
Vervolgens gaan we kijken in het 
Servicepunt in Markt 18 en lopen 
daar Jolanda van Opbergen tegen 
het lijf. Zij heeft wel even tijd om wat 
meer te vertellen over haar werk bij 
de maaltijdbezorging. Ook Jolanda 
is vrijwilligster en werkt twee dagen 
per week bij Wonen Plus Welzijn. 
Samen met de collega’s bekijken 
ze of de formulieren op de juiste 
manier zijn ingevuld en bellen zo 
nodig met de gebruikers om iets 
duidelijk te krijgen. Dan gaan de 
formulieren naar Magnushof  waar 
ze gescand worden. Belangrijk is 
daarbij het zwart gemaakte hokje 
vóór elk maaltijdonderdeel. Dat 
wordt namelijk door de computer 
gelezen. Het is dus van groot 
belang dat deze hokjes juist zijn 
aangemerkt. In de keuken van 
Magnushof worden de maaltijden 
klaargemaakt (in totaal ongeveer 
duizend per dag voor het gehele 
bewerkingsgebied van Samen!) 
en worden in piepschuimdozen 
verpakt bij de diverse uitdeelpunten 
afgeleverd.

COMPLIMENTEN
De eerder gescande formulieren 
gaan terug naar het Servicepunt en 
worden daar opgeborgen.
Zo heel af en toe komt er een klacht 
over de maaltijd binnen (“Ik heb 
aardappelpuree besteld, maar ik 
krijg macaroni”) en dan kan zo’n 
menulijst nog wel eens uitkomst 
bieden. Maar over het algemeen 
gaat het prima en krijgen ze alleen 
maar complimenten.



Jolanda van Opbergen 
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INDELING
Als de maaltijden in Magnushof 
klaarstaan moeten die natuurlijk 
nog naar de cliënten (buiten Pallene, 
de Bron en de Miede) gebracht 
worden. Een team van dertig 
chauffeurs brengt de maaltijden 
’s morgens bijtijds naar de tachtig 
tot honderd gebruikers in Scha- 
gen. Jolanda verzorgt de indeling 
van de rijders en dat is nog een 
hele klus. Gemiddeld zijn de 
vrijwilligers één keer in de vier 
à zes weken aan de beurt, maar 
vooral in vakantieperiodes en bij 
ziek en zeer is het puzzelen om de 
indeling rond te krijgen. Gelukkig 
is er nu een vaste reservechauffeur 
die alle gaten in het schema kan 
en wil invullen. Het rondje van de 

chauffeurs is niet elke dag hetzelfde. 
Bijvoorbeeld doordat een cliënt een 
dagje uit is of naar het ziekenhuis 
moet, wordt er nog wel eens wat 
veranderd in het schema. Dat wordt 
op het Servicepunt door Jolanda 
en haar collega’s allemaal prima 
geregeld en de chauffeurs krijgen 
per dag de juiste instructies mee.

GENIETEN
De maaltijdbezorging van Wonen 
Plus Welzijn voorziet in een 
grote behoefte. Het enige wat de 
gebruiker hoeft te doen is één keer 
in de week de menulijst invullen, 
de magnetron aan te zetten en de 
afwas van de gebruikte messen en 
de vorken te doen. En te genieten 
van de heerlijke maaltijd natuurlijk!

Enquête koelverse maaltijden
ONDER de gebruikers van de koelverse maaltijden is recent een enquête gehouden, omdat we graag 
willen weten of zij tevreden zijn over deze service. Wij realiseren ons dat het niet eenvoudig is om voor zo’n 
grote groep gebruikers een maaltijd te bereiden die werkelijk bij iedereen een 10 scoort. 

Wij zullen u niet vermoeien met alle details, maar een 
paar zaken springen in het oog: 2/3 van de cliënten 
maakt al langer dan twaalf maanden gebruik van 
de maaltijdbezorging en rond de negentig procent 
is redelijk tot goed te spreken over de kwaliteit, de 
presentatie en de bezorging van de maaltijden.

Is dan alles rozengeur en maneschijn? Niet helemaal, 
er kwamen ook nog wel wat suggesties binnen om 
de maaltijden (nog) beter te maken. Zoals: bezorg 

de dozen goed horizontaal, zodat de jus in de bakjes 
blijft. Geef de bezorgers een mobiele telefoon mee, 
zodat ze altijd te bereiken zijn. Serveer de maaltijden 
in aparte bakjes, zodat niet alles het zelfde gaat 
smaken, zoals bij vis bijvoorbeeld.

Veel mensen gaven aan hun waardering voor de 
vele vrijwilligers uit te spreken, met name aan de 
bezorgers.

MAALTIJDEN 
HEERHUGOWAARD:

U heeft in Heerhugowaard de 
keuze uit twee mogelijkheden 

om koelverse maaltijden 
geleverd te krijgen. WPW 

levert maaltijden van 
Kookzorg. Dagelijks bieden zij 
keuze uit drie menu’s en twee 
soepen. Kookzorg bezorgt de 
maaltijden tussen 16.00 en 

19.00 uur. De prijzen variëren 
van € 5,30 tot € 7,25. 

De maaltijden van Van 
Hoeckel worden bezorgd 

door vrijwilligers van 
WPW op woensdag tussen 
10.00 en 12.00 uur. Bij Van 
Hoeckel kunt u kiezen uit 
72 maaltijden. Twee keer 

per jaar vernieuwen zij het 
menu, waardoor u nieuwe 

keuzes kunt gaan maken. Er 
is ook een ruim assortiment 
aan dieetmaaltijden (zoals 
glutenvrij, lactosevrij en 

zoutarm) en soep. De 
maaltijden zijn tien dagen 

houdbaar in de koelkast. De 
prijzen variëren van € 4,80 tot 
€ 5,80, inclusief bezorgkosten. 

Voor beide 
maaltijdendiensten 

kunt u zich aanmelden 
bij het servicepunt van 

Heerhugowaard.



Verse maaltijden thuis bezorgd.

Houdt u ook van een lekkere en verantwoorde maaltijd? Dan kunt u van de
maaltijdservice gebruik maken. U heeft volop keuze uit allerlei
gerechten en menu's. We houden rekening met uw
dieetwensen, gebruiken alleen de beste ingrediënten en alles
wordt koelvers bij u bezorgd door vrijwilligers van Wonen
Plus Welzijn.

Elkaar versterken. 
Dat is Samen meer kunnen.

De maaltijden worden volgens de
richtlijnen Gezonde Voeding bereid
door Voedingsdienst Samen, onderdeel
van Woonzorggroep Samen.

Iets voor u?
Ga naar www.wonenpluswelzijn.nl of
bel 0224-273140.

" Heerlijke,
verse
gerechten

Frank de Vries

Loopakker 3

1722 VN Zuid-Scharwoude

f.devries@actusnotarissen.nl

Tel: 0226-315041

Mob: 06-51621494

Jan Langedijk

W.M. Dudokweg 39

1703 DA Heerhugowaard

j.langedijk@actusnotarissen.nl

Tel: 072-5718016

Mob: 06-20367982

www.actusnotarissen.nl

Vertrouwen binnen handbereik



Samen iets doen, is zoveel 
leuker dan in je eentje
IN het WPW Magazine nummer 2 uit juni van dit jaar stond een oproep 
voor de bijeenkomst Samen Doen in het gebouw de Nieuwe Nes te Schagen. 
Die bijeenkomst bood de gelegenheid anderen te ontmoeten en te zien welke 
interesses die hebben. Eén van de bezoekers aan deze middag was mevrouw 
Gies-Kwinkelenberg uit Schagen. Zij schoof aan bij het tafeltje “Er op uit” en 
ontmoette daar mevrouw Dorshorst uit Sint Maartenszee. Ze raakten met elkaar 
in gesprek en dat beviel beiden zó goed, dat er een afspraak uit voortkwam: 
samen naar CineMagnus voor een concert van André Rieu op het Vrijthof in 
Maastricht. Een klasse avond!

Mevrouw Gies heeft de gezegende 
leeftijd van negentig jaar, maar 
dat zou je haar beslist niet geven. 
Ze staat nog volop in het leven: ze 
schildert, speelt piano, doet aan 
handwerken en skypet met haar 
zoon in Friesland. Daarnaast is ze 
zojuist begonnen aan een cursus 
Frans omdat, zegt zij: “Die taal zo 
mooi melodieus is.” Daarbij leest ze 
graag, “Maar dan wel boeken met 
wat diepgang”, haast zij zich erbij te 
zeggen. Ze is nu bezig aan “Ander 
licht” van Rosita Steenbeek en als 
dat uit is neemt ze werk van Bernlef 
ter hand.
 

GRAAG GEDAAN
Daar is nu dus het contact met 
mevrouw Dorshorst bijgekomen. 
Ze bellen elkaar regelmatig op om 
te zien hoe het ze vergaat. Volgens 
mevrouw Gies is dit contact blijvend 
al is het wel moeilijk om bij elkaar 
te komen. Zelf maakt ze gebruik 
van Graag Gedaan om vervoer 
te regelen. Mevrouw Dorshorst 
is op het openbaar vervoer 
aangewezen. En dat valt in Sint 
Maartenszee nog niet eens mee. 
Als de redacteur haar aan het eind 
van ons gesprek complimenteert 
met haar verschijning, doet zij dat 
af met de opmerking: “We komen 
uit een sterk geslacht, mijn broer is 
inmiddels 87 jaar, maar die werkt Door: Hans Groen

nog elke dag in zijn eigen bedrijf. 
Hij is verhuizer!”

BOSWANDELING
Zou u ook wel eens wat met iemand 
willen doen? Zoals een bos- of 
strandwandeling maken, een ritje 
met de auto, wat drinken op een 
leuk terras of zomaar wat slenteren 
en etalages bekijken? Meldt u dan 
aan bij het Servicepunt van Wonen 
Plus Welzijn in Schagen. Dat kan per 
telefoon op 0224-291042 of per mail 
op schagen@wonenpluswelzijn.
nl. U kunt natuurlijk ook contact 
opnemen met een Servicepunt bij 
u in de buurt.

▲ Mevrouw Gies-Kwinkelenberg uit 
Schagen

Personenvervoer via Wonen Plus Welzijn
ALS mensen zelf geen vervoer hebben en naar een medische afspraak moeten 
(bijvoorbeeld dokter, ziekenhuis of fysiotherapie), kunnen ze een beroep 
doen op de vervoersdienst van WPW. Ook voor meer plezierig vervoer kan 
een beroep gedaan worden op Wonen Plus Welzijn. De abonnee belt naar het 
servicepunt en daar wordt een chauffeur gezocht. De chauffeurs zijn allemaal 
ervaren vrijwilligers die de abonnee naar de gevraagde plek brengen.

Je moet abonnee zijn om gebruik 
te maken van deze dienst. Voor 
de gereden kilometers betaalt 
men de chauffeur na afloop van 
de rit. Hiervoor wordt 33 cent per 
kilometer gerekend.
 
TANDARTS
Hans (68), vaste chauffeur bij 
WPW, brengt regelmatig mensen 
naar hun afspraken. Zo ook 17 
augustus. ’s Morgens haalde hij  
mevrouw van Poppel op uit Heer-
hugowaard en bracht haar naar 

haar tandartsafspraak in Obdam. 
WPW vrijwilligster Lisette reed 
mee. Mevrouw van Poppel vertelde 
dat ze erg blij is met deze dienst. 
“Ik kan zelf niet meer fietsen en 
ook geen auto rijden”, vertelt ze. 
“Bovendien heb ik artrose in mijn 
knie. De Belbus in Heerhugowaard 
komt de stad niet uit, dus daarom 
ben ik erg blij met deze dienst.” 
Chauffeur Hans heeft mevrouw van 
Poppel al twee keer eerder ergens 
heen gebracht. Bij de tandarts ging 
Hans mee naar binnen en wachtte 

hij totdat mevrouw van Poppel 
klaar was met haar behandeling. 
Hans was zelf zo aardig om de 
nieuwe afspraak ook even door te 
geven aan haar familie, zodat de 
nieuwe afspraak niet vergeten kan 
worden.

▲ links mevrouw Poppel  en rechts 
Hans Burghart
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Door: Lisette Kreijger



Bij de polikliniek

in Heerhugowaard

kan ik zó terecht.

Polikliniek Heerhugowaard

Middenwaard 45 575 30 30
poliheerhugowaard.nl

ma-do 7.30-17.00u vr 7.30-12.30u

Winkelcentrum Broekerveiling | Broek op Langedijk | 0226-320707 | info@vanwonderenoptiek.nl | www.vanwonderenoptiek.nl
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Je creativiteit uiten
IEDERE donderdagmiddag 
komt in het Crea- en Haakcafé te 
Langedijk een groep bij elkaar om 
gezellig met te haken, breien of 
om op een of andere wijze creatief 
bezig te zijn. De deur staat open 
voor iedereen. Ook mannen zijn 
welkom om aan de ronde tafel aan 
te schuiven, voor de gezelligheid 
en een gesprekje. Maar ook om 
bijvoorbeeld een puzzel op te 
lossen of een krantje te lezen.

De initiatiefneemsters zijn ander-
half jaar geleden gestart. Ria 
Schriek was al 22 jaar geleden be-
gonnen met een creatieve club. 
Joke Visser had een idee voor een 
haakcafé. De dames hebben hun 
creatieve handen ineen geslagen 
en zo is het Crea- en Haakcafé 
ontstaan. Van de bezoekers heeft de 
één geen of weinig ervaring, terwijl 
de ander al jaren haakt. Maar er is 
geen competitie, het plezier staat 
voorop. Het is de plek om het te 
leren en dat gaat altijd vrij snel, 
want hulp en kennis is er te over. 
Het leuke aan haken is, naast alle 
andere voordelen, dat het iets 
rustgevends heeft.
 
KROKODILLENSTEEK
Er bestaan steken met leuke 
namen, zoals de wafelsteek. Het 
kan nog grappiger, ooit gehoord 

van de krokodillensteek? Twee 
dames maken een bodywarmer 
en een kussen met deze fraaie 
en ingewikkelde steek. Ze haken  
stukken voor zichzelf, hun klein-
kinderen of andere bekenden. Maar 
er worden ook mutsen en sjaals 
gemaakt om te verkopen voor kleine 
bedragen. Hiervan wordt weer 
nieuw garen aangeschaft. Een van 
de vrouwen haakt regelmatig voor 
een gezin uit Moldavië. Voor Kerst 
en Pasen worden toepasselijke 
onderwerpen bedacht.

GEMOEDELIJK
Er zijn dames bij die de anderen 
nauwelijks kennen als ze beginnen. 
Het mooie van het Crea- en 
Haakcafé is dat het kan helpen om 
uit een isolement te komen. De 
drempel is zo laag dat het gauw 
vertrouwd wordt. De sfeer is heel 
gemoedelijk. Ook wordt over van 
alles gepraat. Het sociale aspect is 
eigenlijk groter dan het haken zelf. 
Een van de dames merkte op dat er 
nog wel een middag bij mag komen. 
Helemaal in de wintermaanden. 
Naast haar haakwerk, doet een 
dame hier ook vrijwilligerswerk. Ze 
zorgt dat iedereen een dampende 
kop koffie of thee kan krijgen. Kort 
gezegd: het Haakcafé biedt veel! 

Het Crea- en Haakcafé: een middel tot onderlinge verbinding

Een van de dames drukte het mooi 
uit: “Het Crea- Haakcafé voorziet 
in een behoefte: je creatief kunnen 
uiten en tegelijkertijd vergroot het 
de saamhorigheid.”▼ De krokodillensteek

▼ Ria Schriek en Joke Visser

Door: Vivian Merat

Het Crea- en Haakcafé is elke 
donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur in de Overbrugging, 
Dokter Wilminkstraat 16 te Noord-
Scharwoude. De entree is gratis, de 
bijdrage voor koffie of thee is  € 1,50. 
Ook is het te vinden op Facebook: 
Het Haaklokaal in Buurthuis de 
Overbrugging. Hier staat wat er 
zoal gebeurt tijdens de middagen, 
maar ook zijn er patronen en foto’s 
van haakwerken te vinden. Komt u 
ook eens gezellig langs?



Marieke kan als geen ander vertellen 
over wat de veranderingen voor de 
bemiddelaars betekenen: “Mensen 
die vrijwilliger willen worden, 
hoeven niet meer bij ons te komen. 
Ze kunnen na inschrijving op de 
website noordkopvoorelkaar.nl  
zichzelf aanbieden, maar ook 
reageren op hulpvragen van orga-
nisaties en privépersonen. Dat is 
een groot verschil met De Schakel. 
Daar konden alleen organisaties 
hulpvragen droppen.” Blijft er 
dan nog wel werk over voor de 
bemiddelaars? ”Ja, zeker wel. 
Ten eerste komen er nog steeds 
mensen naar de Balie/servicepunt 
naar Markt 18 die graag hulp willen 
bij het inschrijven op de website. 
Zo heb ik vanmorgen iemand 
geholpen, die hulp zoekt voor het 

Door: Martin Swart
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draaien van oude 8mm films. Haar 
man kan dat niet meer na een paar 
hartinfarcten.”

ACHTERKANT
“Daarnaast volgen wij de website 
om te zien of alles goed werkt”, 
vervolgt Marieke. “Wij kijken dan 
aan ‘de achterkant’. De ‘voorkant’ is 
wat de bezoekers van de site zien, 
maar de ‘achterkant’ geeft veel meer 
informatie over de inschrijvers en 
over het mailverkeer tussen partijen. 
We zien soms dat hulpvragen 
niet goed zijn omschreven, dat 
vrijwilligers niet duidelijk genoeg 
zijn of dat afstanden te groot zijn. 
We proberen dat dan bij te sturen 
en te ondersteunen. Ik heb de 
indruk dat sommige vrijwilligers 
en organisaties wat afwachtend zijn 

Van De Schakel naar Noordkopvoorelkaar
Vrijwillige bemiddelaars  belangrijk voor de nieuwe website.

DE website van het project Noorkopvoorelkaar (de digitale ontmoe-
tingsplaats van aanbieders en vragers van vrijwilligershulp) is in oktober 
2015 van start gegaan en dat betekende dat er voor de mensen van 
vrijwilligerscentrale De Schakel veel veranderde. We spreken in Markt 18 
in Schagen Marieke de Wit, vrijwilligersbemiddelaar van De Schakel en 
nu van Noordkopvoorelkaar en met Elly Butler, vrijwilligersbemiddelaar 
in opleiding. 

Vrijwillig bemiddelaars: links Marieke 
de Wit en rechts Elly Butler

en daarom proberen we zelf ook 
matches tot stand te brengen. Om 
de veertien dagen zetten we drie 
vacatures in het Noordhollands 
Dagblad (Elly en uw redacteur 
kunnen bevestigen, dat die 
publiciteit werkt; zij zijn zelf langs 
die weg vrijwilliger geworden, 
red.). Soms laten mensen hun 
inschrijving verlopen. Dan gaan 
we nabellen om te verlengen. 
We merken dat aan de ene kant 
vrijwilligers veranderen; ze willen 
vaak kortere klussen en meer 
flexibele werkzaamheden. Aan de 
andere kant vragen organisaties 
vaak steeds meer zelfstandigheid 
van vrijwilligers. Dat maakt dat 
mensen met een achterstand 
moeilijker te plaatsen zijn.” Duidelijk 
is dat er voor de bemiddelaars 
genoeg uitdagingen en taken 
overblijven.

Marieke de Wit (65) uit Schagen 
is sinds de start in 2011 werkzaam 
bij vrijwilligerscentrale De Schakel. 
“Tot mijn trouwen deed ik al de 
huishouding, maar daarna werd 
ik dan echt huisvrouw. Toen 
de kinderen groot werden, ben 
ik gaan leren en heb ik allerlei 
baantjes gehad. Daarbij ontdekte 
ik, dat administratief werk en met 
mensen omgaan mij het beste 
liggen. Ik doe ook al vele jaren 
vrijwilligerswerk. Zo ben ik bij 
het vroegere Service Plus en bij 
Schagen FM actief geweest. Als 
vrijwilligster heb ik ook wel eens 
minder prettige ervaringen gehad 
en als vrijwilligersbemiddelaar 
probeer ik nu anderen daarvoor te 
behoeden.”



VRIJWILLIGERSPUNT DE SCHAKEL is in 2011 ge- 
start in de gemeente Schagen. Dit punt is opgezet voor 
het verbinden van mensen en partijen: vrijwilligers-
organisaties, scholen en bedrijven. Sinds augustus 2016  
bestaat de naam de Schakel niet meer en is dit Noordkop- 
voorelkaar geworden. Noordkopvoorelkaar bestaat uit een  
website www.noordkopvoorelkaar.nl en een Vrijwilligers- 
punt en werkt voor de gemeenten Den Helder, Hollands 
Kroon en Schagen. De website  is een digitale marktplaats 
waarop vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg bij elkaar 
worden gebracht. Vrijwilligers die een vacature zoeken of die  
hulp willen aanbieden en organisaties die vrijwilligers 
zoeken. Maar ook particulieren die hulp nodig hebben. Allen 
kunnen terecht op de site.
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Elly Butler (58) uit Schagen is sinds februari 
vrijwilligster bij WPW. Ze werkt een ochtend in de 
week op het secretariaat van WPW, waar ze onder 
andere de telefoon aanneemt en het stickeren en 
bundelen van dit magazine coördineert. Daarnaast 
is het de bedoeling dat ze vrijwilligersbemiddelaar 
wordt en daarom draait ze nu af en toe mee met 
Marieke de Wit om te zien hoe dat allemaal 
werkt. Elly: “Na een ziekteperiode ben ik uit het 
arbeidsproces geraakt. Op mijn leeftijd daarin 
terugkeren is bijna onmogelijk. Na een tijdje vullen 
je dagen zich dan steeds meer met andere dingen. 
Ik doe ook de administratie voor het bedrijf van 
mijn man. Begin van dit jaar kwam WPW op mijn 
pad. Omdat ik niet zo’n type ben om te zorgen, 
past dit kantoorwerk prima bij mij. Ik heb het bij 
WPW naar mijn zin; werk met prettige mensen 
en de ochtend is zo om. Toen Marika de Jager 
hoorde dat ik eerder op het ROC heb gewerkt met 
vluchtelingen, vroeg ze of ik ook niet geïnteresseerd 
was in een baantje als vrijwilligersbemiddelaar en 
dan speciaal gericht op het bemiddelen met mensen 
met een buitenlandse achtergrond. Met nog een 
paar anderen word ik nu klaar gestoomd om in de 
loop van dit jaar zelfstandig vrijwilligers te gaan 
bemiddelen. Zo gaan we binnenkort meekijken bij 
een vrijwilligerscentrale in Amsterdam.”

“In een ochtend was alles voor 
elkaar”

Ja, ik wil graag meer informatie over een 
Handicare traplift

Naam

Adres

Postcode/ Plaats

Telefoon

WPW2016

Dhr. Mevr.

Stuur deze bon (een kopie mag ook) in een ongefrankeerde envelop naar:
Handicare Trapliften, Antwoordnummer 805, 1700 WB Heerhugowaard.

Wij weten dat veel mensen op zien tegen de 
plaatsing van hun traplift.

Nergens voor nodig. Onze monteurs zijn erin getraind om 
de lift zo snel mogelijk te plaatsen. En ze ruimen alle rommel 
netjes op voordat ze weggaan. We vallen onze klanten 
liever niet te lang lastig. Meer weten over een Handicare 
traplift? Vraag een gratis adviesgesprek of brochure aan via 
072-75 111 75, www.handicare-trapliften.nl/info of 
onderstaande bon. 

Stuur mij een brochure toe

Bel mij voor een adviesgesprek

Er is vanuit het Vrijwilligerspunt een persoonlijke aanpak 
mogelijk: 
•  Een persoonlijk gesprek voor vrijwilligers over wat voor 

vrijwilligerswerk er is, wat vrijwilligerswerk inhoudt en 
welke vacatures open staan

•  Een persoonlijk gesprek voor particulieren over het op de 
site zetten van een hulpvraag of -aanbod en dat vervolgens 
ook daadwerkelijk doen

•  Bemiddelen bij hulpvragen
•  Een persoonlijk gesprek voor vrijwilligersorganisaties voor 

informatie en advies
Het Vrijwilligerspunt is iedere werkdag geopend van 10.00 
tot 12.30 uur, Markt 18 (in de bibliotheek), Torenstraat 1A in 
Schagen, 0224-291042. Tevens bestaat de mogelijkheid tot 
het maken van een afspraak thuis of in een WPW-servicepunt 
in de buurt. E-mailadres: info@noordkopvoorelkaar.nl.
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Er verandert veel in de zorg. Dit is 

ook nodig, om de zorg betaalbaar te 

houden. In de toekomst blijven 

ouderen langer thuis wonen en wordt 

er meer steun gevraagd van naasten. 

Actiezorg helpt u om zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te wonen. 

We helpen u bijvoorbeeld bij het 

huishouden, het douchen of medische 

verzorging, maar geven u ook advies 

over hulpmiddelen. Dit doen we 

samen met Behandelzorg en 

Magentazorg, zodat u met één 

telefoontje toegang heeft tot al 

onze diensten. 

Veranderingen in de zorg zijn er altijd. 

Maar: onze aandacht en passie voor 

het geven van goede zorg en 

ondersteuning blijft. Voor ons geldt 

wat dit betreft één ding: u doet 

ertoe. Hier verandert gelukkig 

helemaal niets aan.

U DOET ERTOE BĲ  ACTIEZORG

Veranderde zorg, dezelfde passie

 ‘ Het was een drempel hulp te vragen. Maar nu ben ik blij dat ik Actiezorg heb 

gebeld. Ze helpen me om mijzelf te redden thuis. Heerlijk die onafhankelijkheid!’

Hanneke de Lange (74)

bezoekadres 
Dorpsstraat 535 
1723 HA Noord Scharwoude 

postadres 
Postbus 200 
1723 ZH Noord Scharwoude

0226 340920
info@fellerverzekeringen.nl
www.fellerverzekeringen.nl
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Kantoor Schagen dicht maar bereikbaarheid groter

PER 1 juli heeft de Wooncompagnie de organisatie 
anders ingericht en haar kantoren in Schagen en 

Purmerend gesloten. Doel is om de organisatiekosten 
verder te verlagen en daarmee de huren betaalbaar 
te houden en tegelijkertijd de bereikbaarheid voor 
de huurders te verbeteren. Via telefoon en internet 
kunnen alle vragen, reparatieverzoeken of wijzigingen 
doorgegeven worden en wie persoonlijk contact wil kan 
bellen met de afdeling Klantcontact (tel: 0900-2022373). 

 “Zo’n twintig jaar terug zijn we als woningcorporatie zelf 
een vrijwilligersorganisatie gestart”, vertelt Hendriks. 
“We hadden eigenlijk een vrijwilligersorganisatie 
binnen het bedrijf, die begeleid werd door 
medewerkers. De vrijwilligers deden kleine klusjes 
aan huis en tuin en verrichtten hand- en spandiensten. 
We hoopten daarmee te bereiken, dat ouderen langer 
in onze huurwoningen in de dorpen konden blijven 
wonen. En dat was ook in ons eigen belang, want we 
waren simpelweg niet in staat om al die woningen 
aan te passen of passende andere woningen aan 
die oudere huurders aan te bieden. Later volgde er 
een fusie met de SWOS (Stichting Welzijn Ouderen 
Schagen) tot Wonen Plus Welzijn (WPW) en ging de 
begroting in betrekkelijk korte tijd van een paar ton 
naar een paar miljoen. De gemeente en zorgpartijen 
vonden dat waardevol, maar ook wel gemakkelijk en 
toen de provincie dit Schager initiatief overnam werd 
Wonen Plus in heel Noord-Holland uitgerold.”
 
BESCHEIDEN PROFESSIONALS
“Nog steeds vinden we dat vrijwilligerswerk heel 

Warme band 
Wonen Plus Welzijn 
en Wooncompagnie

PRATEN  met John Hendriks (65), directeur van 
de Wooncompagnie, is praten met een enthousiaste 
man met een duidelijke visie. Iemand die Wonen Plus 
Welzijn een warm hart toedraagt en zo eerlijk is, om 
te zeggen dat ook eigenbelang daarin een rol speelt. 
Iemand ook die aan zijn laatste maanden bezig is; de 
benoemingsprocedure voor zijn opvolger loopt.

belangrijk. De geboden hulp, de contacten die er door 
ontstaan (ook tussen vrijwilligers) en het gevoel van 
solidariteit zijn heel waardevol. Daarom ook geven we 
onze huurders een korting op het thuisabonnement. 
Dat doen we niet alleen in Schagen, Hollands Kroon 
en Langedijk; in ons hele werkgebied werken we 
samen met organisaties als WPW. Dat ik als directeur 
van de Wooncompagnie lid ben van het bestuur van 
WPW geeft ook aan, dat wij die organisatie belangrijk 
vinden voor onze huurders. WPW heeft zich ontwikkeld 
tot een sterke professionele club, waarbij de profs 
zich bescheiden opstellen ten opzichte van de vele 
honderden vrijwilligers. Bewust zijn van de wederzijdse 
afhankelijkheid, dat vind ik ook de kracht van WPW. 
Het is jammer, dat tegenwoordig via aanbestedingen 
door gemeenten het WMO-werk gegund moet worden. 
Daardoor is er geen zekerheid voor de langere termijn. 
Niet voor de organisatie, maar ook niet voor de 
vrijwilligers en daarop moeten we heel zuinig zijn.” 
Na zijn vertrek bij de Wooncompagnie zal hij ook het 
bestuur van WPW verlaten, maar ongetwijfeld onze 
organisatie met veel interesse blijven volgen.

Als zaken niet telefonisch opgelost kunnen worden, 
wordt een afspraak met huurders gemaakt voor een 
persoonlijk gesprek bij de huurder  in de buurt. John: 
“Verder hebben wij onze Buurtteams; zij vormen de 
voelsprieten van de organisatie en kunnen veel sociale 
problemen als conflicten en overlast voorkomen. Zij 
zijn betrokken bij buurtinitiatieven en zetten zich in 
voor het woongenot, de leefbaarheid en de veiligheid 
van de buurten.”

Door: Martin Swart
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 DE RAPEN ZIJN GAARHet activiteiten- en cursusseizoen van WPW is weer van start. Ons 
gehele aanbod vindt u op de site www.wonenpluswelzijn.nl (bij 
activiteiten en  cursussen). Houdt ook de lokale weekbladen in de 
gaten. In de agenda hieronder kunt u alle activiteiten  lezen. Wilt u 
zich opgeven voor een activiteit, dan kan dit via de website. Of neem 
dan contact op met het betreffende servicepunt van WPW. Heeft u 
zelf  ideeën of wilt u een activiteit/ cursus gaan aanbieden? Laat het 
ons weten en stuur een mail aan cursus@wonenpluswelzijn.nl.

SCHAGEN - ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 2016

Samen eten is één van de ge-
zelligste activiteiten voor de mens. 
In een restaurant of bij u thuis of  
in de Blokhut aan de Loet in 
Schagen. Daar organiseert Wonen 
Plus Welzijn om de week op 
donderdagmorgen tussen 10.00 en 
13.00 uur ‘Koken in de buurt’. Een 
gezellige bezigheid voor iedereen 
uit de gemeente Schagen. 
Al voor tienen komen de eerste 
deelnemers binnen en gaan aan 
de lange tafel zitten voor een 
lekker kopje koffie. Ze vertellen 
honderduit over wat ze bezig 
houdt in het leven van alle dag en 
genieten daar zienderogen van. 
Maar er moet ook gewerkt worden. 
De maaltijd komt namelijk niet 
vanzelf op tafel. Er wordt gekozen 
voor een pittig slabonenrecept. Nu 
moeten eerst de boodschappen 
worden gedaan en Melia biedt zich 
aan om die te halen. Bij terugkomst 
biecht ze op dat zij helaas over het 
budget is gegaan, wel veertig cent 
en dat doet één van de aanwezigen 
roepen: “Nou zijn de rapen gaar!”
Na een goed half uur is alles 
gaar en gereed en kan er worden 
opgeschept. Je ziet aan de mensen 
dat het ze geweldig smaakt. 
Aanmelden: Wilt u ook deelnemen 
aan deze gezellige kookochtend? 
Meldt u dan aan bij Caroline Deen 
(C.Deen@wonenpluswelzijn.nl of 
via 0224-291042). Om de prijs hoeft 
u het niet te laten, die bedraagt 
slechts vijf euro per persoon. 
Daarvoor krijgt u er ook nog twee 
kopjes koffie of thee bij.

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

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

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

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

LOCATIE: ONDER DE ACACIA’ S, ACACIAPLEIN 400, SCHAGEN
➤   elke dinsdag   Country-line Dancing van 13.40 tot 14.00 tot 16.00 

uur.

LOCATIE: SCOUTINGGEBOUW, MENISWEG 6, SCHAGEN
➤   elke vrijdag    Internationaal dansen i.s.m. Kaval 
  van 14.00 tot 15.30 uur.

NIEUW: VOLKSDANSEN VOOR SENIOREN , 
➤    gaat half september van start. Volg onze website en de lokale media.

LOCATIE: SPARTAHAL, ZUIDERWEG 2A, SCHAGEN
➤   elke dinsdag  Koersbal van 9.30 tot 12.00 uur.

LOCATIE: BOWLINGCENTRUM SCHAGEN, SCHAGEN
➤   elke dinsdag   Bowling van 13.30 tot 14.30 uur. 
➤   elke donderdag   Bowling van 15.00 tot 16.30 uur. Op donderdag-

avond is er bowlen voor ouderen gemengd met 
jongeren vanaf 25 jaar

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

LOCATIE: DE HOGE AKKER/NOORDKOP, DORPSSTRAAT 35, TUITJENHORN
➤   elke dinsdag   ENGELS van 9.30 tot 10.30 uur of van 10.45 tot 

11.45 uur.

LOCATIE: WOONZORGCENTRUM DE BRON, KOGERLAAN 36 A, 
SCHAGEN
➤   woensdag   DUBBELKLIK van 13.30 tot 15.30 uur. Cursus van zes dagdelen (in de konkelhoek) 
➤  dinsdag    Digitale fotobewerking van 10.00 tot 12.00 uur. Cursus van drie dagdelen (in de konkelhoek) 

Eerste cursus start 20 september. Bij voldoende deelname zal de cursus nog twee keer 
herhaald worden in 2016. Houdt hiervoor de website en de lokale media in de gaten.

DOET & ONTMOET SCHAGEN 
➤  elke dinsdag   Activiteitenmiddag met spelletjes en wandelgroep van 13.30 tot 16.00 uur. 
➤  elke 1e dinsdag VOA inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur.
➤  elke 1e en   Repaircafé (i.s.m. het landelijke Repaircafé) van13.30 tot 16.00 uur. Hier kunt u terecht 
    3e dinsdag   om kapotte apparaten te laten maken. Alleen de kosten voor eventueel nieuw aan te 

schaffen onderdelen worden in rekening gebracht.
➤  elke laatste dinsdag  Koken in de Buurt van 16.00 tot 20.00 uur. De kosten zijn € 4,00
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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 Woonzorgcomplex Hornhoeve maandag 1e van de maand      9.00-10.00
Petten Dorpsontmoetingspunt   woensdag 1e van de maand  10.00-12.00
Schagen Groene Schakel    dinsdag  1e van de maand  13.30-16.00
Schagen Balie/Servicepunt,  Markt 18 donderdag  1e van de maand  13.30-15.00
Tuitjenhorn St. Jozefpark  dinsdag 1e van de maand  10.30-12.00

SPELLENDAG IN HET POSTHUIS

Activiteitenvereniging De Meerpaal 
organiseert op donderdag 29 sep- 
tember in samenwerking met WPW  
een gezellige middag in het Post-
huis te Middenmeer. Er worden 
oud-Hollandse spellen gespeeld. 
Leden en niet-leden zijn van harte 
welkom. De aanvang is 14.00 uur 
en de toegang is gratis.

Elke dinsdag- en vrijdag-
morgen staat de deur van 
de Groene Schakel aan de A. 
Mauvestraat 161 in Schagen 
wagenwijd open. Daar ko-
men mensen bij elkaar voor  
een positief praatje, een kop  
koffie of thee en voor een 
activiteit. Ze voelen zich er 
veilig en op hun gemak, on- 
dersteunen elkaar, spreken 
weer wat meer mensen en  
brengen zo hun sociale net- 
werk weer op peil. Deze och- 
tenden brengen weer struc- 
tuur in hun leven en ze wor- 
den geïnspireerd om hun 
eigen ideeën in te brengen. 
Is dit misschien iets voor 
u? Deelname is niet ge-
heel gratis. Wilt u meer in- 
formatie? Neem gerust 
eens contact op met Annet 
Venneker of Caroline Deen 
van Wonen Plus Welzijn. U 
kunt ze bereiken op 0224-
273140 of op schagen@
wonenpluswelzijn.nl. 
U kunt ook gewoon binnen- 
lopen op de Open Dag op 
dinsdag 27 en vrijdag 30 
september 2016.

ER KAN NOG 
MEER BIJ
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HOLLANDS KROON - ACTIVITEITEN SEPT-DEC 2016

LOCATIE: POSTHUIS, POSTSTRAAT 16, MIDDENMEER
➤   elke 1e en 3e donderdag   Inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur: 6 en 20 

oktober, 3 en 17 november, 1  en 15 december. 
➤   elke 3e donderdag   Repaircafé van 10.00 tot 12.00 uur: 20 oktober, 17 

november, 15 december.
LOCATIE: PARKZICHT, PARKZICHT 3, HIPPOLYTUSHOEF
➤    elke 4e donderdag    Parkzichtactiviteiten van 10.00 tot 11.30 uur: 

22 september, 27 oktober, 24 november en 22 
december. Er zijn geen kosten, wel wordt een 
vrijwillige eigen bijdrage voor het dekken van de 
onkosten op prijs gesteld. Er is een donatiepotje

LOCATIE: TRAMBAAN NIEUWE NIEDORP, WATERSNIP 72, NIEUWE NIEDORP
➤   elke laatste zondag     Brunch va 11.30 tot 13.30 uur: 30 oktober, 27 

november, december niet. Kosten zijn 7 euro p.p., 
contant betalen. Opgave van te voren.

➤    1e dinsdag   Gespreksgroep Niedorp van 14.00 tot 16.00 uur: 4 
oktober, 1 november en 6 december.

 LOCATIE: LELYPARK, LELYPARK 1 TE WIERINGERWERF
➤  1x per maand op  Ondersteuningsgroep mantelzorg regio      
donderdagmiddag   Wieringen/  Wieringermeer. Van 13.30 tot 15.30 

uur: 29 september, 27 oktober, 24  november, 22 
december. Geen kosten aan verbonden.

 LOCATIE: CULTUURSCHUUR, LOGGERSPLEIN 1, WIERINGERWERF
➤   elke 1e donderdag    Plusgroep Wieringerwerf van 13.30 tot 16.00 uur: 6 

oktober,  3 november en 1 december. Geen kosten 
aan verbonden.

KOPIËREN VOOR 
MANTELZORGERS 

Mantelzorgers hebben de mogelijk-
heid om eventuele kopieën te ma-
ken bij de verschillende Service-
punten van Wonen Plus Welzijn. 
Gemeente Hollands Kroon maakt 
dit in samenwerking met WPW 
mogelijk. Men kan hier elke werkdag 
terecht van 9 tot 12 uur. Er hoeft van 
te voren geen afspraak gemaakt te 
worden en er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
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CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
DE INSTEEK VAN HET CREA CAFÉ
Het Crea Café wordt wekelijks  op dinsdag op de Rozenlaan 
2 gehouden. Hier wordt dan onder andere gebreid en 
gehaakt (bijvoorbeeld omslagdoeken, sjaals, stola’s). De 
insteek is: gezellig en creatief bezig zijn met elkaar en 
elkaar inspireren! U hoeft geen lid te zijn van Wonen Plus 
Welzijn om deel te nemen. Als u nog niet kunt breien of 
haken, dan is dat geen probleem. De dames leren het u 
wel. Er is nog ruimte voor nieuwe mensen. Schuif onder 
het genot van een kopje koffie/thee en een praatje gezellig 
aan. Deelname kost twee euro en is inclusief koffie en thee.

HEERHUGOWAARD 
ACTIVITEITEN 2016

BURENDAG : Zaterdag 24 september - 12.00 tot 15 .00 uur 
Vrijwilligers van Heerhugowaard organiseren een bu-
rendag. U kunt dan langs komen voor een kopje koffie en 
een praatje, maar ook om het aanbod van workshops en 
cursussen voor de komende tijd te bekijken of om uzelf 
hiervoor op te geven
HIGH TEA: Donderdag 29 september
Er wordt een high tea van drie gangen georganiseerd. 
Bij elke gang worden er twee verschillende theesoorten 
geschonken. Deelname € 7,50 per persoon. U kunt zich 
opgeven bij het servicepunt Heerhugowaard. Locatie: 
Trefpunt Rozenlaan.
DOET EN ONTMOET: Elke donderdag 
Een open inloop, van 10.00 tot 12.00 uur waar samen 
activiteiten gedaan worden en je mensen kunt ontmoet-
en onder het genot van een kopje koffie, deelname twee 
euro.
KOFFIEOCHTEND: Elke maandag, woensdag, donderdag 
vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Deelname aan de koffieochtend is gratis. U betaalt € 0,50 
voor een kopje koffie of thee.
WORKSHOP KAARTEN MAKEN: In oktober vindt een 
workshop kaarten (leren) maken plaats. Het zijn vier 
workshops die op dinsdagmiddag plaats vinden van 13.00  
tot 14.30. De kosten voor vier workshops bedragen 24 
euro, incl. een consumptie. 
PLATEEL SCHILDEREN: 10 x op de vrijdagmiddag -15.00 
tot 16.00 uur
Tien workshops. Lijkt het u leuk om te leren schilderen? 
De workshop start vanaf 7 oktober.
RITMISCH ZITTEND BEWEGEN: Vanaf donderdag 6 
oktober - 14.00 tot 15.00 uur Het betreft tien lessen. De 
prijs: 60 euro, incl. een consumptie.
YOGA: donderdagavond van 19.00-20.00 uur 
Voor meer cursussen 

Vanaf 28 september  5 wekelijkse lessen
Kunstgeschiedenis: De verbeelding van het land-
schap
Vanaf 18 januari  5 wekelijkse lessen
Kunstgeschiedenis: Europa, Kunstpelgrimage in 
de 19e eeuw
Vanaf 12 september 9 maandelijkse lessen
Schrijf uw eigen levensverhaal
Van september t/m juni
Countryline dansen Overbrugging
Countryline dansen Behouden Huis
Koersbal
Zumba
Van september t/m juli
Fit-plus Gym Overbrugging
Fit-plus Gym Sint Pancras
Van september t/m  april
Schilderclub
Vanaf 3 oktober, 5 wekelijkse lessen
Koken voor mannen

LANGEDIJK 
ACTIVITEITEN 2016

SAMEN ETEN IN DE WESTERVENNE

Iedere eerste woensdag van de maand gezellig 
samen eten in de recreatiezaal van de Westervenne 
te Noord-Scharwoude. Maaltijd van het Bunkertje. 
Derde woensdag van de maand: maaltijd van de 
Burg Traiteur. Uiterlijk twee dagen tevoren via tel: 
0226-318050 of mail: langedijk@wonenpluswelzijn.
nl. Tijd: van 12.00 tot 13.00 uur. Locatie: Platteven 
103, zaal naast de hoofdingang.

Voor meer cursussen en activiteiten: 
Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl



19

Aan de slag bij De Factorie

De visie naar de toekomst is steeds meer dat er 
van mensen met een uitkering een zogenaamde 
inspanningsverplichting wordt gevraagd. Bij De 
Factorie wordt hiernaar toegewerkt. De Factorie maakt 
onderdeel uit van WPW Langedijk. Zie voor meer 
informatie de website: www.defactorie.nl. 
 
WAS- EN STRIJKSERVICE 
Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse 
huishouden is de zorg voor uw wasgoed. Wordt de was 
u weleens teveel of heeft u het te druk om te strijken? 
Maak dan gebruik van de was- en strijkservice van de 

Jongerenwerk: Kansen krijgen voor 
ontwikkeling
“IK heb het gevoel dat ik altijd terecht kan bij de 
jongerenwerker, ook al is het laat in de avond.” Een uitspraak 
van een jongere in Langedijk. Jongeren zijn de toekomst. 
Het is belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om zich 
te ontwikkelen. Niet iedere jongere slaagt erin om deze 
kansen te pakken. WPW biedt hun een steuntje in de rug. 

We wisselen ervaringen en ideeën uit met jongeren, 
buurtbewoners, professionele partners en met elkaar. 
Waar nodig bemiddelen we jongeren naar scholing 
en werkmogelijkheden. Jongerenwerk is te vinden in 
de Overbrugging, Dokter Wilminkstraat 16 te Noord-
Scharwoude en in de Sociale Winkel, Broekerplein 13 
te Broek op Langedijk (winkelcentrum). 
 
LADIES CENTRE 
Ladies Centre is onderdeel van het jongerenwerk in 
Langedijk en gericht op het meidenwerk. Meiden vanaf 
elf jaar kunnen hier terecht voor activiteiten en groeps- 
en individuele begeleiding. Denk aan gezellige “girls 
only” avonden, film- of creatieve middagen, kook- en 
bak activiteiten en make-up party’s. Belangrijk is dat 
ideeën van de meiden zelf komen, zodat het aanbod 
goed aansluit bij de eigen interesses.  

DE HUISKAMER 
De Huiskamer is dé ontmoetingsplek voor alle 
jongeren vanaf tien jaar uit de gemeente Langedijk. 
Wij organiseren activiteiten voor en met jongeren. 
Dus heb jij een goed idee voor een activiteit? Overleg 
het met het Huiskamerteam en samen maken we 
er iets moois van. Naast de vaste activiteiten zijn er 

Factorie. Uw vuile was wordt gewassen en gestreken. 
Indien noodzakelijk wordt de was bij u thuis opgehaald 
en wordt het weer schoon en kast klaar thuis bezorgd.

workshops: Jongerencoaching, Kinderrechtshulp met 
medewerking van Kinder & Jongeren rechtswinkel. 
Vaste activiteiten zijn: vrije inloop, chillen met je 
vrienden, gamen (PlayStation en computer aanwezig), 
spellen, voetballen, tafelgesprekken en filmavonden.

DE Factorie is een buurt-leerwerkbedrijf en heeft als 
doel mensen bij wie meedoen in de samenleving in de 
gemeente Langedijk geen vanzelfsprekendheid is, zinvol 
werk te bieden in de maatschappij. De Factorie werkt nauw 
samen met de gemeente Langedijk. 

Op de foto: Jamie en Kim van Ladies Centre
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Wij zijn verheugd dat wij op deze locatie meer ruimte 
tot onze beschikking hebben, waardoor wij ons ook 
kunnen gaan inzetten voor het organiseren van diverse 
activiteiten. Tevens kunnen wij andere organisaties de 
helpende hand toereiken die een vergaderruimte of 
flexwerkplek nodig hebben en wij deze aan hen kun-
nen verhuren. De ruimtes bieden mogelijkheden voor 
cursussen, workshops, vergaderingen of presentaties, 
de mogelijkheden zijn enorm. Het kan in de toekomst 
dus best voorkomen dat er activiteiten zijn waar u 
aan deelneemt of wilt gaan deelnemen, die niet door 

Wonen Plus Welzijn zijn georgan-
iseerd. Uiteraard staan wij voor u 
klaar als u hierover vragen heeft.   

MINIBIEB
Nieuw bij ons is ook de minibieb. 
In de activiteitenruimte staat een 
boekenkast vol met boeken. U 
mag een boek meenemen om te 
gaan lezen. Deze faciliteit wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
boeken Boet. Zij komen de kast 

Vol trots in ons nieuwe pand
Medewerkers WPW helemaal thuis in Trefpunt Rozenlaan

DE Wonen Plus Welzijn-locatie in Heerhugo-
waard is sinds 23 mei van dit jaar verhuisd. Wij zijn 
nu gevestigd op Rozenlaan 2 te Heerhugowaard  
en onder de naam: Trefpunt Rozenlaan. De bedoe-
ling van Trefpunt Rozenlaan is dat het een plek wordt 
waar iedereen zich thuis voelt en waar men kan doen 
waar een ieder zich prettig bij voelt. Op deze locatie 
zullen de praktische diensten uitgezet worden door 
een super servicepuntteam. Zij nemen alle telefoontjes 
aan en zetten de klussen uit.  
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Zoals u kunt lezen zijn we druk bezig met tal van 
ontwikkelingen. Als er meer bekend is, zullen wij dit u 
uiteraard laten weten. Alle ontwikkelingen zijn ook te 
volgen via onze facebookpagina: www.facebook.com/
rozenlaan. Wilt u meer informatie over activiteiten of 
het huren van een ruimte? Neem dan contact op  met 
het servicepunt van Heerhugowaard.

ook regelmatig aanvullen, zodat het aanbod een grote 
diversiteit betreft. Het is mooi om op deze manier 
samen te werken met verschillende organisaties, om er 
zo goed mogelijk voor de burger van Heerhugowaard 
te kunnen zijn.

IDEEËNBORD
Bij een nieuw pand hoort ook een opening. De ope- 
ning van Trefpunt Rozenlaan was op donderdag 23 juni. 
Wij waren verheugd door de grote opkomst. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werden er veel 
mooie gesprekken gevoerd met vrijwilligers, wijkbe-
woners en organisaties die langskwamen. Het prikbord 
bij de ingang hadden we omgedoopt tot ideeënbord, 
waar men allerlei ideeën voor activiteiten op kwijt kan. 
Een aantal van de aanwezigen heeft hier dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Voorbeelden: samen eten, biljarten, 
yoga, workshops kaarten maken, spelletjes doen of 
iedere dag alleen een kopje koffie drinken. Wij zijn druk 
bezig om zoveel mogelijk ideeën te realiseren.

ACTIVITEITEN
U leest het: wij zijn ambitieus en enthousiast om aller-

lei ideeën en suggesties uit te voeren. Daarbij willen 
we ook tal van activiteiten organiseren, zoals in het 
najaar al bijvoorbeeld een high tea, workshop plateel 
schilderen, ritmisch zittend bewegen, yoga en kaarten 
maken. Wij vinden het leuk om met Burendag gezel-
lige activiteiten neer te zetten. En natuurlijk elke och-
tend gelegenheid om koffie te drinken en een praatje 
te maken. Houdt onze agenda in de gaten! Wist u dat er 
ook iedere ochtend gelegenheid is om koffie te drinken 
en een praatje te maken? Wij zien u graag!

Door: Melanie Blok en Edith van der Zee-Smit



Kantoor- en projectinrichting     

Kantoormachines     

ICT oplossingen     

Print- en documentoplossingen    

Kantoorsupplies

Showroom 1700m2

alles voor kantoor

Broeker Werf 14 
1721 PC 
Broek op Langedijk
Telefoon: (0226) 316 011 
Email: info@ottos.nl 
www.ottos.nl

Maandag:  900 - 1730 
Dinsdag:  830 - 1730 
Woensdag: 830 - 1730

Donderdag: 830 - 1730

Vrijdag: 830 - 1700 

Zaterdag: 900 - 1630

Algemene gegevens: Openingstijden:

sinds 
1876

20% korting op ALLE inkt 
en toner cartridges!!

*Tegen inlevering van deze bon, niet geldig in de webshop. Geldig tot en met 31 december 2016

*

Bureaustoel Theo

√

√

√

√

In hoogte verstelbare armleggers
Stoffering zwart, voet verchroomd
Verstelbare rugleuning
2 Jaar garantie

Nu
€ 159,-

Excl. BTW.

Nieuwe werken Online werkplek

Van € 199,-

OP=OP

KEUKENRENOVATIE
 
Vaak binnen één dag te realiseren!
Eigen montagedienst!
Ook voor uw nieuwe keuken!
Wij nemen de tijd voor u!

Wij maken uw keuken beter als nieuw, vraag naar de mogelijkheden!
   

Open: ma. t/m vrij. 9.00- 18.00 uur,  za. 9.00 uur - 17.00 uur
Hornweg 12 , 1721 CV  Broek op Langedijk tel. 0226-315959

WWW.KUNNENVANDERGRAGT.NL 

De keukenzaak met service! 

Tijdens het winkelen even een rustpauze,

Neemt u de tijd voor onze heerlijke verse 

fairtraide koffies, ambachtelijk

vers schepijs, vele verse broodjes, 

goede gerechten en tijdens onze

donderdag koopavond warme maaltijden.

Voor een groenere tuin dan de buren 

Tiemen Homan
J. van Maerlantlaan 34 • 1702 GP Heerhugowaard

Tel: 072-5155913 • Mob: 06-23864698
E-mail: tjhoman@planet.nl
www.homanhoveniers.nl

q Tuinontwerp q Tuinaanleg

q Tuinrenovatie  q Tuinonderhoud

q Beschoeiingen q Sierbestratingen

q  Vlonders / Schuttingen
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In de week van zaterdag 5 tot en 
met vrijdag 11 november worden 
tal van workshops en activiteiten 
georganiseerd door verschillende 
organisaties. Mantelzorgers die bij 
ons bekend zijn, ontvangen een  
persoonlijk programma. Wilt u  
graag op de hoogte worden ge-
houden? De mantelzorgdag wordt  
gecombineerd met de vrijwilligers-
waarderingsweek. 
 
JE GROEIT ERIN
Mevrouw Bruin uit Broek op 
Langedijk vertelt: “Ik was vroeger 
al bekend met de term mantelzorg. 
Mijn vader zit in Woonzorglocatie 
Zuyder Waert en ik ben eerste 
contactpersoon. Ook zorg ik voor 
mijn moeder in de zin dat ik help met 
boodschappen doen en meegaan 
naar afspraken. Ik heb familie, maar 
ik ben degene die er het snelst is en 
in de buurt woont. Het is belangrijk 
in acute situaties, bijvoorbeeld bij 
vallen. Dat er snel iemand is. Ik kan 
dat. Ik heb alleen broers en ook kom 
ik uit de zorg. Dat scheelt ook. Daar 
heb ik 25 jaar gewerkt.”

HOE ERVAART U HET OM 
MANTELZORGER TE ZIJN? “Je 
groeit erin. Eerst deden mijn ouders 
alles zelfstandig. Van lieverlee werd 
de afhankelijkheid en bijkomende 
zorg steeds meer. Gelukkig is er 
een goed contact en overleg met 
de andere familieleden. Hierdoor 
draag je samen de zorg en dat 
is fijn. Een voordeel is dat mijn 
moeder nog best zelfstandig is. Zij 
woont in een aanleunwoning. Ze 
wil zich zoveel mogelijk zelf redden 
en is nog veel onder de mensen. 

STEUNPUNT Mantelzorg Lange-
dijk is er voor iedereen die een 
helpende hand nodig heeft in een 
mantelzorgsituatie. Want wie zorgt 
er eigenlijk voor u? De landelijke dag 
van de Mantelzorgdag is donderdag 
10 november. Een dag later is de 
Mantelzorgdag in Langedijk. Een 
waarderingsdag voor iedereen die 
mantelzorger is en dus intensief voor 
een ander zorgt. 

Zo doet ze in het huis onder 
andere mee aan bloemschikken 
en andere activiteiten. Samen 
met buurtbewoners doet zij graag 
spelletjes. Mijn moeder is geen 
stilzitter, ze gaat erop uit. Want 
je moet het toch zelf doen. Soms 
doen we iets leuks samen, gewoon 
even genieten. Zo zijn we een tijdje 
geleden samen op vakantie geweest 
en wat heeft ze daarvan genoten. 
Daar word ik dan ook weer blij van, 
dat ik dat voor haar kan betekenen.”

ALZHEIMER
“Mijn moeder was eerst mantel-
zorger voor mijn vader en dat was 
best ingrijpend. Mijn vader was 
een heel zelfstandig iemand, werd 
gewaardeerd op zijn werk, was heel 
actief en zat later in vele besturen. 
Op een gegeven moment werd 

Mantelzorgdag Langedijk op vrijdag 
11 november

hij door Alzheimer steeds meer 
afhankelijk van mijn moeder, die 
hem moest sturen. Soms was hij 
helemaal de kluts kwijt, dat vond ik 
erg. Op het laatst merkte ik bij mijn 
moeder dat het haar wat te veel en 
te zwaar werd, ook al zei ze het niet. 
Ze wilde de zorg niet uit handen 
geven. Gelukkig wordt hij bij Zuyder 
Waert ‘gezien’; er is interesse in zijn 
verleden. Hoe hij was als persoon. 
Aan de hand daarvan worden 
herinneringen opgehaald. Dit zal 
hem ongetwijfeld goed doen. Ik vind 
het wel jammer dat mijn ouders niet 
meer samen kunnen wonen. Ik heb 
daar tot nu toe geen mogelijkheden 
voor kunnen ontdekken.”

*  Naam mantelzorger is gefingeerd.



Wij zijn 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

U kunt bij Monuta Rijnja terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt kennismaken?
 
Wij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden rondom een uitvaart en hebben ruime ervaring in de uitvaart zorg. Wij denken graag met 
u mee, ook over de kosten. Maak gerust een afspraak met ons om uw wensen te bespreken. Wij komen vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of 
elders verzekerd bent.
 
Ons werkgebied omvat de regio Heerhugowaard, Langedijk en Schagen.

Monuta Rijnja
Krusemanlaan 5 (gebouw Waerdse Landen)
1701 VN Heerhugowaard
(072) 582 63 97 of (0226) 751 233
monutarijnja@monuta.nl 
www.monutarijnja.nl

Nedvice Automatisering • Hamsterkoog 14 • 1822 CC Alkmaar • T: 072-5628118 
E: info@nedvice.nl • W: www.nedvice.nl

WAT HEEFT MOUNTAINBIKEN MET ICT TE MAKEN
Het zal een jaar of negen geleden zijn toen 
mij voor het eerst werd gevraagd om als 
eigenaar van Nedvice Automatisering het 
mountainbiketeam, waar ik wekelijks 
mee trainde, te gaan sponsoren. ‘Sponso-
ring, waar is dat goed voor’, vroeg ik en ik 
kreeg al antwoord: ‘Nou, iedereen dezelf-
de shirts, professionele uitstraling, goed 
voor de club, goed voor je bedrijf.’

Ik had zo mijn bedenkingen. Wie zit er nou 
te wachten op een stelletje zwetende fiet-
sers met een Nedvice shirtje, dat levert 
toch geen nieuwe opdrachtgevers op…
Enfin, uiteindelijk overwon de onderne-
mersgeest samen met het ego. Een com-
plete outfit voor de 65 leden van het team 
werd ontworpen en besteld bij AGU in Alk-
maar
In de jaren die volgde kreeg ik steeds vaker 
positieve terugkoppeling van mensen die 
“een Nedvice shirtje hadden zien rijden”, 
maar het leverde niets concreets op.

Er ontstond een nieuw plan, de 2010 editie 

Egmond Pier Egmond moest gereden wor-
den en daar zouden 2 teams Nedvice eens 
goed op de kaart zetten. Die shirts voorin 
de wedstijd, dat moest toch wel opvallen… 
Al snel werd er samen met de teamleden 
een commercieel plan opgesteld en wer-
den marketingacties bedacht, het trai-
ningsschema werd opgesteld en er ging 
serieus getraind worden. De licenties wer-
den ingekocht, de teamleden hadden zich 
super voorbereid, iedereen was in top-
vorm. Een anticlimax volgde toen de 3.600 
deelnemers een paar uur voor de start van 
de 2010 editie van Egmond Pier Egmond 
te horen kregen, dat vanwege de extreme 
weersomstandigheden, de wedstrijd niet 
doorging. Zie je wel dacht ik, wat levert die 
shirt reclame nou eigenlijk op..!

Enige jaren later mocht ik via een tip con-
tact opnemen met een mogelijke opdracht-
gever.
De betrokken ICT manager zou mij telefo-
nisch vijf minuten geven waarin ik hem uit 
mocht leggen waarom hij zaken met ons 

zou willen doen. Ik pakte het volgens onze 
gebruikelijke methode aan, verzamelde 
technische en bedrijfsspecifieke informa-
tie over het bedrijf, verdiepte mij in hun 
bedrijfsproces en onderzocht de branche 
specifieke problemen. De elevator pitch 
zat goed in mijn hoofd. Overtuigd van het 
feit dat ik zeker binnen 5 minuten zou kun-
nen vertellen welke fantastische passende 
ICT oplossingen en diensten wij allemaal 
hebben, belde ik hem op een vrijdagmid-
dag.

Ik legde uit wie ik was en nog voordat ik 
aan mijn pitch kon beginnen, vroeg de be-
trokken ICT manager of ik degene was die 
elke dag met een Nedvice shirtje langs zijn 
kantoor fietste… Uhh nee…, maar Ned-
vice sponsort wel een mountainbiketeam. 
We hebben die middag lang aan de tele-
foon gezeten en hebben er inmiddels een 
pracht van een opdrachtgever bij.

Sander Beertsen,
Directeur Nedvice automatisering
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Het levenstestament

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u 
weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u 
verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan 
ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de 
kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor 
huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. 
Het is goed om erover na te denken wie uw belangen 
gaat vertegenwoordigen. Dit kan tijdelijk of permanent 
zijn. Neem tijdig de regie in handen om alles volgens 
uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Dat 
kan met een algehele notariële volmacht, ook wel 
levenstestament genoemd. 
 
VOLMACHT 
In een volmacht bepaalt u wie namens u beslissingen 
mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U 
kunt zo’n volmacht aan elkaar geven, aan uw kinderen, 
maar ook aan een goede bekende in wie u vertrouwen 
hebt. U kunt alles aan de gevolmachtigde overlaten, u 
kunt ook slechts bepaalde taken benoemen. Te denken 
valt aan bankzaken, het beleggen van vermogen, de 
aan- en verkoop van een woonhuis, het aanvaarden of 
verwerpen van erfenissen of het doen van schenkingen. 
Wilt u wat zekerheid over een correcte uitvoering van 
de taken, dan kunt u ook nog een toezichthouder 
benoemen. Iemand die op zijn beurt dus de door u 
gevolmachtigde persoon controleert. U bepaalt zelf 
hoe ver u gaat. 

PERSOONLIJKE WENSEN 
Naast een zakelijke volmacht zien we ook steeds meer 
mensen persoonlijke wensen laten vastleggen bij de 
notaris. Of u wel of niet wilt worden behandeld als u 
ziek bent, wensen ten aanzien van het levenseinde, 
praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren 
en het laten verwijderen van profielen op sociale 
netwerken. Overweeg eens een bezoekje bij de notaris 
om u te laten informeren over de mogelijkheden. Het 
kan maar beter goed geregeld zijn. 

Frank de Vries en Jan Langedijk,
Actus Notarissen

WE zijn geneigd onze focus op alleen het maken van 
een testament te leggen. Immers we komen allemaal een 
keer aan de beurt. Zaken moeten dan goed geregeld zijn. 
Maar wie behartigt eigenlijk uw belangen tijdens het leven, 
voor als u dat zelf niet meer kunt?

Nieuwe locatie  
Monuta Rijnja

Leo heeft in de afgelopen jaren al veel families bij-
gestaan bij het afscheid van hun dierbare. “Ik voel dat 
ik veel voor de mensen kan betekenen in een moei-
lijke periode. Ik ben dankbaar dat ik dat mag doen en  
ik krijg er veel waardering voor terug. Kijk maar eens 
naar de reacties die op onze website staan; onze dienst- 
verlening wordt beoordeeld met gemiddeld een negen!  
Daarnaast hebben we onlangs het Keurmerk Uitvaart-
zorg ontvangen wat borg staat voor kwaliteit, deskun-
digheid en transparantie. Ik ben er heel erg trots op.”
  
GESPREKSPARTNER
Fokelien is ook actief als counselor (gesprekspartner) 
op het gebied van rouw- en verliesverwerking (www.
pratenoverrouw.nl). Fokelien: “De nieuwe locatie bij 
Waerdse Landen biedt mij een betere mogelijkheid om 
cliënten te ontvangen. Mensen vinden het fijn om in 
zo’n rustige omgeving hun verhaal kwijt te kunnen.”

STEUN
Nabestaanden krijgen bij Monuta Rijnja écht de tijd en 
ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Ongeacht 
het budget en ongeacht waar men verzekerd is (of 
niet verzekerd is): Monuta Rijnja is de steun bij iedere 
uitvaart. Voor meer informatie of een persoonlijk 
gesprek kunt u contact opnemen met Monuta Rijnja, 
via 072-5826397, monutarijnja@monuta.nl of kijk op 
www.monutarijnja.nl.

ZO’N twee jaar geleden zijn Leo en Fokelien Rijnja 
gestart als franchisenemer van Monuta in de regio’s 
Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Hollands 
Kroon. Per 1 augustus jl. hebben zij hun kantoor 
in uitvaartcentrum/crematorium Waerdse Landen, 
Krusemanlaan 5 te Heerhugowaard.

foto links:
Jan Langedijk

foto rechts:
Frank de Vries

Advertorial Advertorial



26

Ze beleven veel plezier aan de tuinklussen

John Hoogschagen (links) en Cock van Ham aan het werk bij mevrouw Pietersz

We spreken met twee vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn die zich bezighouden met 
tuinklussen. Het gaat om Cock van Ham (56) en John Hoogschagen (53). Uw redacteur 
treft ze aan als ze bij mevrouw Pietersz in Schagen in de tuin bezig zijn. Het onkruid moet 
nodig uit de perken worden gehaald, de klimop van de buren worstelt zich steeds verder 
door de erfafscheiding en de bestrating moet gedaan worden.

“Heerlijk werk dit”, zegt Cock voordat 
hij begint te vertellen. Hij was 
hypotheekacceptant bij een grote 
hypotheekverstrekker, maar raakte 
door ernstige medische problemen 
uit het werk. Na operaties en een 
lange herstelperiode is hij nu weer 
in redelijk goede doen. Te jong 

om thuis te gaan zitten kniezen, 
meldde hij zich aan als vrijwilliger 
bij “Noordkopvoorelkaar” in Markt 
18, onderdeel van Wonen Plus 
Welzijn. Tuinieren leek hem wel wat 
en hij werd gekoppeld aan John 
Hoogschagen. Ze zijn nu een aantal 
weken samen aan het werk en het 

klikt fantastisch tussen beiden. 
Misschien komt dat wel doordat 
ze alle twee in Oudesluis geboren 
zijn. “Zoiets schept toch een band”, 
volgens Cock.

AKKERBEDRIJF
John is vrijgezel en vindt het moei-

Door: Hans Groen
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lijk om contacten te leggen. Hij 
vindt het daarom lekker dat Cock 
meestal het woord doet als ze bij 
een abonnee komen. John voelt 
zich met het tuinieren als een vis 
in het water. In z’n jeugd deed hij 
de opleiding aan de middelbare 
agrarische school en heeft 
jarenlang op het akkerbedrijf van 
zijn vader gewerkt. Toen dat bedrijf 
verkocht werd meldde hij zich aan 
als vrijwilliger, zodat hij toch wat 
om handen heeft. En vooral, dat 
hij op deze manier toch met veel 
mensen in contact komt. Hij geniet 
zichtbaar als hij dit vertelt.
John is niet alleen als vrijwilliger 
aan Wonen Plus Welzijn verbonden, 

hij is ook abonnee en krijgt de maal-
tijden thuis bezorgd. 
Cock en John, ze zijn een prima stel 
en doen elke dinsdagmorgen een 
tuinklus. En als daar om  gevraagd 
wordt soms ook nog één op 
vrijdagmorgen. Ze nemen voor een 
klus zelf wat handgereedschappen 
mee, maar grotere dingen als 
schoffels en spaden moeten door 
de vragende partij zelf geregeld 
worden. “Want we gaan niet met 
die dingen op de fiets”, vindt John. 
Het aangename gesprek loopt 
teneinde en met een vrolijk: “Tot 
ziens bij een volgende klus”, nemen 
wij afscheid.

Bent u ook op zoek naar 
een zinvolle dagbesteding 
en wilt u iets betekenen 

voor de medemens? 
Wellicht is vrijwilligerswerk 
iets voor u. Ga eens langs 

bij het vrijwilligerspunt 
van Noordkopvoorelkaar 
in Markt 18 te Schagen 
of stuur een e-mail naar 

info@noordkopvoorelkaar.
nl. Bellen kan natuurlijk ook 

op 0224-291042 
(10.00-12.30 uur).

Het vrijwilligerspunt 
ondersteunt vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties  
uit Schagen en  

Hollands Kroon.

John Hoogschagen (links) en Cock van Ham, vrijwilligers bij Wonen Plus Welzijn



Aangepast Wonen
Lauw Meijers

Anita Messelaar
Havenstraat 43

1736 KD Zijdewind

06-20915051

info@anitamesselaaruitvaart.nl

www.anitamesselaaruitvaart.nl

   Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl

Grenzeloos genieten!
12.000 m2 buitenleven en kampeerplezier

Welkom!

• caravans
• voortenten
• vouwwagens
• verhuur
• tenten

• accessoires
• wintersport
• outdoor
• occasions
• werkplaats

kijk op www.pauwrecreatie.nl

gratis parkeren!

   Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl

Grenzeloos genieten!
12.000 m2 buitenleven en kampeerplezier

Welkom!

• caravans
• voortenten
• vouwwagens
• verhuur
• tenten

• accessoires
• wintersport
• outdoor
• occasions
• werkplaats

kijk op www.pauwrecreatie.nl

gratis parkeren!

1 hoofd-
gerecht

€16,95

2 gangen
naar keuze

€21,95

3 gangen
naar keuze

€24,95

Kies uw favoriete gerechten:
de prijs blijft hetzelfde!

•  Vooraf duidelijkheid over de kosten
•  100% kiezen op smaak, niet op prijs
•  Eenvoudig te splitsen groepsrekening

Kaart en openingstijden: www.restaurantaangenaam.com
Nijverheidsstraat 2, Heerhugowaard

Reserveren:

072 572 6162

Dorpsstraat 598
Noord-Scharwoude

0226-317606
www.edydo.nl 

Wij helpen bij 
uw aankoop of 
verzorgen uw 

reparatie 
aan sieraad 
of horloge!!
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NA een jarenlange zoektocht hebben we een 
nieuwe locatie in de gemeente Langedijk gevonden. 
Het gebouw Anbouw aan de Dorpsstraat 610 in 
Noord-Scharwoude. De Anbouw is het voormalig 
verenigingsgebouw van de Protestante Kerk en sinds 
enige jaren heeft het een andere functie.

Het is een gebouw van 440 vierkante meter en er is  
een zaal met een podium en hiernaast diverse kan-
toorruimtes. Het zal een plek worden waar Langedijkers 
zich thuis zullen voelen; een gebouw van ons allemaal. 

RONDLEIDING
Wij brengen hier een aantal onderdelen van onze eigen 
organisatie onder. Er zullen keuzes worden gemaakt 
wat wel en niet overgaat naar de Anbouw en wat we 
overbrengen naar Buitenzorg en andere locaties in 
Langedijk. Ook willen we graag dat buurtgenoten of 

WPW Langedijk naar de Anbouw
Nieuwe locatie met podium en vele kantoorruimtes

De Contactcirkel: elke dag even contact

WANNEER u alleen woont is het fijn om elke dag 
even met iemand contact te hebben. Dit kan 

wanneer u deelneemt aan de contactcirkel. Ervaringen 
van mevrouw Wolf: “Ik ervaar de cirkel als heel positief. 
Een keer deed mijn telefoon het niet. Het werd meteen 
door een deelnemer doorgegeven aan de leidster. Wat 
ik goed vond is dat het direct werd opgepakt. Ik vind 
het prettig om elke morgen een praatje te maken met 
iemand. Ook een veilig gevoel dat er elke dag op mij 

gelet wordt.” Deelname aan de cirkel is ook een prettig 
idee voor uw naasten. Elke dag bellen deelnemers elkaar 
even op. Voor een veilig gevoel kunt u ook (sociale) 
alarmering aanvragen via diverse thuiszorgorganisaties. 
WPW heeft informatie over dit onderwerp. De 
Contactcirkel is een project in samenwerking met het 
Rode Kruis. Voor meer informatie neemt u contact 
op met Ineke Vroling van WPW Langedijk, tel. 0226-
318050 of mail i.vroling@wonenpluswelzijn.nl.

verenigingen activiteiten kunnen gaan organiseren. 
Wij inventariseren nog wat hier de mogelijkheden voor 
zijn. Op zaterdag 1 oktober krijgen we al de sleutel en de 
bedoeling is dat we per 31 december 2016 de deur van 
de Overbrugging achter ons gaan sluiten. Er moet - net 
zoals onlangs aan de Rozenlaan in Heerhugowaard - 
nog heel wat gebeuren om er wat moois van te maken, 
maar dat gaat zeker lukken. We houden betrokkenen 
regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en 
vorderingen. Ook zullen we een informatiebijeenkomst 
gaan organiseren met hierbij een rondleiding. 

HELP MEE
Wanneer u een actieve rol wilt vervullen om het 
allemaal te realiseren, dan is dit op vele manieren 
mogelijk (tips, ideeën, klussen, verven, inrichten en 
dergelijke) en is dit zeer welkom. Op deze manier wordt 
het een gebouw van ons allemaal!



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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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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breezand
broekhorn
callantsoog
draai
heerhugowaard
kalverdijk
kolhorn
langedijk
middenmeer

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 vorige WPW-woordzoeker zijn:
A.E. Perton (Wieringerwerf)
M.G. de Jong-Hofman (Middenmeer)
K. Blokker (Tuitjenhorn)

De inzending dient voor dinsdag 1 november 2016   
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht en worden vermeld in het volgende WPW 
Magazine.

niedorp
noord
oever
oosterland
oudesluis
oudkarspel
pancras
petten
schagen

schagerbrug
scharwoude
slootdorp
tuitjenhorn
veenhuizen
veld
waarland

Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl
of stuur naar:  Wonen Plus Welzijn 

Zijperweg 14  
1742 NE Schagen

Skager AC

Thuiszitten hoeft niet...

Kom naar
Skager AC!

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 en muziek
Ontmoeting en ontspanning
Training en begeleid werken
Sport en bewegen

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



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.


