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Jubileumjaar voor Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn (WPW) bestaat 10 jaar! Een 
goed moment om stil te staan bij het belangrijke werk 
dat wij met zijn allen al zo lang en iedere dag opnieuw 
weer verrichten. Vrijwilligers verdienen onze aan-
dacht en onze waardering.
Tien jaar terug kwam WPW voort uit de fusie tussen 
Stichting Welzijn Ouderen Schagen en Wonen Plus. 
Op dat moment werd onze dienstverlening breder en 
ook ons werkgebied groter. Zo werken we nu voor de 
gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Langedijk en 
Heerhugowaard en verrichten we vele diensten. Te-
veel om hier te benoemen. Wij zijn trots op het berei-
ken van de mijlpaal. 

DUURZAAM
De toekomst van WPW kan niet zonder het denken 
en handelen vanuit een duurzame samenleving. Het 
afgelopen jaar hebben we daarom het dak van de 
Zijperweg laten bedekken met zonnepanelen. Dit 
jaar schakelen we over op een warmtepomp en dit 
magazine is met ingang van deze editie gedrukt op 
hergebruikt papier. 
In dit nummer blikken we in het kort terug naar een 
prachtige tijd met verhalen en anekdotes verteld 
door onze vrijwilligers, medewerkers en betrokke-

nen. De ontwikkelingen in welzijn en zorg vragen 
om veranderingen in de organisatie en zo ook het 
vrijwilligerswerk. Het is en blijft belangrijk om bin-
nen WPW samen te werken, kennis te delen en daar-
mee de krachten te bundelen. Binnen WPW maar 
ook daar buiten. Verbinding vormt de basis voor de 
belangrijke rol die WPW vervult bij het ondersteu-
nen van al degenen die zich belangeloos willen in-
zetten voor het welzijn van de ander. 
Wij willen u als vrijwilliger bedanken voor de trou-
we en enthousiaste inzet. Wij willen onze cliënten en 
klanten bedanken voor hun vertrouwen. Wij willen 
onze adverteerders bedanken: zonder hen geen ma-
gazine. 
Veel leesplezier en op naar de toekomst!

Petra Hoekstra en Peter de Wit,
duo-directie Wonen Plus Welzijn

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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10-jarig jubileum 
Wonen Plus Welzijn
DIT jaar vieren wij het 10-jarig jubileum van Wonen Plus Welzijn. 
Het begon allemaal met een droom die tien jaar geleden realiteit 
werd. Positieve en constructieve gesprekken werden gevoerd door de 
directie van het toenmalige Wonen Plus en Stichting Welzijn Ouderen 
Schagen (SWOS). In het begin van het jaar 2008 sloegen directeuren 
Peter de Wit en Petra Hoekstra daadwerkelijk de handen ineen om de 
nieuwe stichting Wonen Plus Welzijn op te zetten.

Het hoofdkantoor werd gesitueerd 
in het gebouw van de Wooncom-
pagnie, een organisatie waar Wo-
nen Plus nauwe banden mee had 
(en WPW nu nog heeft). Wonen Plus 
Welzijn werd al snel een gevestigde 
naam met als opvallende kenmerk 
de betrokkenheid van honderden 
vrijwilligers. Vrijwilligers die zich 
allen met hart en ziel inzetten om 
de vooral kwetsbare en oudere me-
demens te ondersteunen. 

GROEI
De gedrevenheid en het enthousi-
asme van de vrijwilligers en me-
dewerker bleef niet onopgemerkt 
in de regio. De gemeente Lange-
dijk wilde met haar ouderenwerk 
ook graag aanhaken, zo ook de 
gemeente Heerhugowaard en de 
toenmalige gemeente Harenkar-
spel. Wonen Plus Welzijn maakte 
een groei door. Ook nieuwe dien-
sten werden ontwikkeld zoals het 
jongerenwerk in Langedijk en de 
VOA (Vrijwillig Onafhankelijk Advi-
seur). We kregen de mogelijkheid 
om ook voor mensen met demen-
tie en een CVA (beroerte) indivi-
duele en groepsbegeleiding op te 
zetten. En vrijwilligersorganisaties 
zoals de Graag Gedaan’s in de ge-
meente Schagen vonden een eigen 
plekje binnen onze organisatie.

1.200 VRIJWILLIGERS
Momenteel zijn er maar liefst 1.200 
vrijwilligers aangesloten bij WPW 
en bieden wij aan zo’n 6.500 klan-
ten onze diensten in de regio Lang-
edijk, Schagen, Hollands Kroon 
en Heerhugowaard. De afgelopen 
jaren is de dienstverlening enorm 
divers geworden. Zo zorgen we er 
onder andere voor dat er maaltij-
den verspreid worden, dat mensen 
terecht kunnen voor informatie en 
advies en dat er vrijwilligers inge-
zet worden voor allerlei praktische 
klussen. De grote uitdaging voor 
de nabije toekomst is het verder 
ontwikkelen en uitbouwen van het 
Werkleerbedrijf De Factorie op de 
Zijperweg in Schagen.

VIERING JUBILEUM
We vieren het 10-jarige jubi- 
leum van WPW door dit fees-
telijke jubileumnummer van 
het magazine met u te delen 
vol met anekdotes en verhalen 
waarin we terug en vooruit kij-
ken. Met de vrijwilligers, waarop 
onze organisatie draait, gaan we 
het jubileum op donderdagmid-
dag 20 september vieren in het 
hoofdkantoor van WPW in Scha-
gen. Een persoonlijke uitnodi-
ging hiervoor wordt nog ver-
zonden. De middag gaan we met 

elkaar vorm geven. Omdat wij in 
al onze werkzaamheden kijken hoe 
we verbindingen kunnen leggen 
en zo goed mogelijk ieders kwali-
teit hierin kunnen laten uitkomen, 
willen we deze kernwaarden ook 
in de jubileumviering naar voren 
laten komen. Vrijwilligers en mede-
werkers worden gevraagd om een 
bijzondere passie, interesse, hobby 
en/of talent te delen. Zo zullen Cees 
Dubbeld en Wilco de Groot vertel-
len over hun passie. Wilt u zich als 
vrijwilliger van WPW ook alvast 
aanmelden hiervoor, neem dan 
contact op met het hoofdkantoor 
van WPW, telefoonnummer 
0224-273140 of via de e-mail 
info@wonenpluswelzijn.nl.
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Door: Hans Groen

Hij doet zo ongeveer alles bij WPW, 
kijk maar mee: hij zit twee keer in 
de maand  in het Repaircafé, hij is 
(reserve-)bezorger van maaltijden, 
werkt in de klussendienst (in huis 
en in de tuin), brengt een deel van 
ons magazine bij de mensen thuis 
en brengt post rond voor WPW. Dat 
is geen gewone vrijwilliger, dat is 
een steunpilaar.

HARDLOPEN
Maar ook met andere activiteiten is 
zijn agenda goed gevuld. Hij gaat 
graag op stap met zijn boot (en met 
zijn vriendin Lyda), doet nog wat 
redactiewerk voor het watersport-
blad, hij is net terug uit Amerika 
waar hij onder andere Las Vegas 
bezocht en fietst graag (recreatief). 
Maar zijn allergrootste hobby is 

toch wel hardlopen. Cees is lid van 
TAS ’82 en liep onlangs mee in de 
Bevrijdingsloop van Wageningen 
naar Schagen. Afstand 150 kilome-
ter! Bovendien organiseerde hij 
twintig jaar lang de zogenaamde 
Afsluitdijkloop en negen jaar lang 
de ‘10 Engelse Mijl van Schagen’. 
Kortom, een bevlogen man die 
graag praat over deze hobby. Op 
mijn vraag wat er dan zo leuk aan 
hardlopen is, is het eerst even stil. 
“Het maakt je hoofd zo lekker leeg”, 
antwoordt hij na enige tijd. Op de 
feestmiddag ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van WPW is 
Cees natuurlijk ook aanwezig en 
vertelt u dan graag alles, wat u over 
zijn hobby wilt weten. ■

“ZO, eerst maar even een bakkie?” vraagt Cees Dubbeld (73) als ik zijn gezel-
lige woning in Schagen binnenstap. Als we even later aan tafel zitten begint Cees 
te vertellen en dat zal niet meer ophouden tot ik de deur uitga. Overblijfsel uit 
zijn werkzame leven: hij is zijn hele leven lang verkoper/verkoopleider bij de Opel-
garages in Schagen geweest. Sinds zijn pensionering ruim tien jaar geleden, doet 
Cees vrijwilligerswerk bij WPW (en haar voorganger). 

Er gaat geen dag nutteloos voorbij

Onderwaterwereld is fascinerend
EÉN van de ongeveer 1.200 vrij-
willigers bij WPW is Wilco de 
Groot (69) uit Middenmeer. In 
zijn werkzame leven was hij eige-
naar van een bouwtechnisch ad-
viesbureau in Amsterdam en sinds 
een jaar of vier doet hij vrijwilli-
gerswerk. Wilco steunt mensen 
bij  het op orde brengen en hou-
den van hun (financiële) papier-
winkel, voornamelijk bij nieuwe 
Nederlanders. Hij haalt er veel 
voldoening uit als zijn cliënten na 
verloop van tijd hun zaakjes zelf-
standig kunnen afhandelen. 

i Cees Dubbeld

Wilco de Groot k

Zijn grote hobby is sportduiken 
en daar praat hij zeer gepassio-
neerd over. Zo’n twintig jaar gele-
den begon hij aan deze hobby en 
inmiddels is Wilco duikinstructeur. 

Ook in zijn hobby wijst hij dus “zijn 
cliënten de weg”, maar nu onder 
water. Hij is lid van duikvereniging 
Zeus Faber in Middenmeer en duikt 
in Nederland vooral in het Twiske, 
in het Geestmerambacht,  of in Zee-
land. Maar zijn favoriete plek in ei-
gen land blijft  toch de Vinkeveense 
Plassen.
“Mooi helder water en een spe-
ciaal uitgezet onderwaterparcours 
met onder andere een autobus en 
wat scheepswrakken. Een eldorado 
voor sportduikers”, zo zegt hij.

RODE ZEE
Het zal u niet verbazen, dat ook zijn 
vakanties in het teken van duiken 
staan. Dan gaat hij, samen met zijn 
vrouw, duiken in de Rode Zee. Hij 
vertelt lyrisch over deze schitteren-
de onderwaterwereld met hamer-
haaien, dolfijnen, scheepswrakken 
en de vele kleurrijke kleine vissen. 

Wilco zal 20 september tijdens de 
feestmiddag uitleg geven over 
(sport-)duiken. Zijn enthousiaste 
verhaal is het aanhoren meer dan 
waard. ■

De passie van vrijwilliger Cees Dubbeld

De passie van vrijwilliger Wilco de Groot
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De Factorie is opgezet met Europees subsidiegeld uit 
het Leader Fonds. Kandidaten voor een plek in het 
werkleerbedrijf komen binnen via de gemeente of 
via uitkeringsinstantie UWV.  Deze kandidaten (zowel 
nieuwkomers als autochtonen) kunnen ingezet wor-
den in de WPW-organisatie als telefoniste, kantine- en 
baliemedewerker of om mee te werken op de adminis-
tratie, bij de maaltijdbezorging of bij het uitvoeren van 
(tuin-)klussen. Op die manier komt er weer regelmaat 
in hun leven en vinden ze voldoening en zelfvertrou-
wen in wat ze doen. De Factorie staat nog maar aan 
het begin, maar het bruist nu al van 
de plannen en van

Het is april en schitterend weer. Op het 
buitenterrein van WPW leren twee nieuwkomers 
fietsen en Corry Leijen ziet dat met een tevreden 
blik aan. Zij is één van de betaalde krachten bij 
WPW en onder andere verantwoordelijk voor 
het werkleerbedrijf De Factorie. Hier worden 
mensen met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt een stukje op weg geholpen naar 
een (betaalde) baan. 

Door: Hans Groen

Nieuw leven voor een weesfiets 
de activiteiten. Zo kunnen de kandidaten zich bekwa-
men in timmerwerk, in het opknappen van fietsen of 
zich bezighouden met de was- en naaiservice. Mis-
schien komt daar straks ook het repareren van com-
puters bij.

WEESFIETSEN
Het opknappen van fietsen is recent opgestart in sa-
menwerking met de gemeente Schagen. Het gaat daar-
bij om zogenaamde ‘weesfietsen’, dit zijn exemplaren 
die al lange tijd alleen zijn gelaten. Er hangt een heel 
protocol aan voordat deze fietsen bij WPW terechtko-
men, maar als ze daar eenmaal zijn worden ze volledig 
rijklaar gemaakt. Daarna worden deze exemplaren aan 
nieuwkomers verstrekt. Corry praat met groot enthou-
siasme over dit nieuwe initiatief  waar ze zoveel tijd 
en energie in heeft gestoken. Als ik haar vraag wat ze 
van de (naaste) toekomst verwacht, antwoordt zij: “Ik 
hoop dat het hele pand sprankelt van de activiteiten 
en dat wij ons pand ook openstellen voor anderen om 
bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Binnenkort 
wordt de hele benedenverdieping van het pand aan de 
Zijperweg ingeruimd voor het werkleerbedrijf. Het kan-
toorgedeelte verhuist dan naar boven.” ■

ALGEMEEN

HERGEBRUIK WERKT
Meneer Hoogerheide uit Warmenhuizen heeft onlangs zijn schuur 
opgeruimd. Gereedschap en materiaal dat hij in de loop der ja-
ren als vakman had gespaard en zich daar opstapelde. Het lezen 
van een artikel in dit magazine over Werkleerbedrijf De Factorie 
bracht hem op een idee. Hij laadde de voor hem overtollige spul-
len in zijn bus en kwam ermee langs bij De Factorie. We hadden 
het voor het uitzoeken, en zo konden we voor het werkleerbedrijf 
allerlei handig handgereedschap verzamelen. Verder hebben we 
ook nog een en ander in de kist van Gered Gereedschap kunnen 
doen. Gereedschap dat wordt opgeknapt en ingescheept voor 
vakmensen in ontwikkelingslanden.

Meneer Hoogerheide brengt zijn gereed-
schap dat Corry Leijen namens De Factorie in 
ontvangst neemt  j
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Veel tevreden vrijwilligers bij WPW
Door: Hans Groen

Vrijwilliger Ineke Tamis
Ineke heeft, na een HBO-opleiding 
als Ouderenadviseur, zeventien 
jaar bij WPW en de voorloper ge-
werkt als vrijwilligerscoördinator. 
Ze is in 2014 gestopt met deze be-
taalde baan maar voelt zich nog 
veel te goed om de hele dag niets 

ELKE twee of drie jaar doet 
WPW een tevredenheidsvrijwil-
ligersonderzoek. Enerzijds wil de 
directie graag weten wat er zoal 
leeft onder haar vrijwilligers en of 
die het nog naar de zin hebben, an-
derzijds is het een voorwaarde om 
het HKZ-keurmerk te behouden. 
Dit is een kwaliteitskeurmerk van 
de Stichting Harmonisatie Kwali-
teitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Ineke Tamis speelt een belangrijke 
rol bij deze onderzoeken en daar-
om praten wij met haar over de uit-
komsten. 

te doen. Ineke werkt nu als vrijwilligster 
en heeft nog steeds bemoeienis met de 
tevredenheidsonderzoeken. Ze vindt het 
heerlijk om betrokken te blijven bij WPW 
en bij de (vroegere) collega’s, maar werkt 
nu alleen op de tijden die haar uitkomen. 

TERUG NAAR HET ONDERZOEK 
Alle vrijwilligers van WPW (ruim 1.150 
mensen) kregen de vragenlijst per mail 
of per post toegezonden. Veertig procent 
van de vrijwilligers stuurde het formu-
lier terug en daarvan gaf tachtig procent 
aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. 
Een mooie beoordeling. Maar er zaten 
ook kritische noten tussen. Daaruit komt 
naar voren dat veel vrijwilligers meer 
begeleiding en ondersteuning vanuit de 
professionals willen hebben. Voor onze 
vrijwilligers een datum om te noteren: 
donderdag 5 juli om 12.30 uur gaan we 
de resultaten van het vrijwilligersonder-
zoek presenteren. Locatie: Hoofdkantoor 
WPW, Zijperweg 14 in Schagen. Aanmel-
den vooraf is noodzakelijk iv.m. de ca-

tering 0224-273140 of info@
wonenpluswelzijn.nl U bent 
van harte uitgenodigd. ■

THUISABONNEMENT: EEN HELPENDE HAND
Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer: 
•  klein onderhoud in de tuin 
• klussen in en om huis 
• boodschappen 
• belastingopgave  
• de administratie  
• formulieren 
• computer 
• medicijnbezorging
• vervoer 
•  informatie en advies over wonen, welzijn en zorg  

(ook afspraak bij u thuis is mogelijk) 
•  het aanvragen van maaltijden thuis
• personenalarmering
•  4x per jaar het prachtige WPW Magazine
• mogelijkheden voor ontmoeting

Als het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat is een 
helpende hand vaak erg welkom. U vindt de hulp die u 
zoekt bij Wonen Plus Welzijn. Voor een klein bedrag per 
maand van € 5,25 of minder kunt u een Thuisabonnement 
afsluiten. 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 voor benzinekosten à 0,33 cent per kilometer wanneer 
de vrijwilliger uzelf of iets voor u vervoert (direct te 
voldoen aan de chauffeur). Indien u een woning huurt bij 
een Woningbouwvereniging, kan het zijn dat u korting 
krijgt op het Thuisabonnement. Tevens ontvangt u korting 
bij veel bedrijven, zoals de pedicure, kapper en hovenier. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
servicepunt in uw regio.

Wonen Plus Welzijn/WPW is een maatschappelijke organisa-
tie actief in 4 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. 
Er zijn 1.200 vrijwilligers en 40 beroepskrachten betrokken 
bij de organisatie en men bereikt ongeveer 6.500 inwoners 
in het gehele werkgebied. Wonen Plus Welzijn biedt dien-

sten aan op het gebied van welzijnsadvies, vrijwilligerswerk,  
jongerenwerk, mantelzorg, praktische hulpverlening, maal-
tijden, activiteiten, burgerinitiatieven, buurtbemiddeling, 
schuldhulpmaatjes, begeleiding en diverse projecten.

Verse maaltijden thuis bezorgd
Wilt u gebruik maken van onze maaltijdservice of hierover informatie, dan kunt u elke werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur 
contact opnemen met het Maaltijdservicepunt van Wonen Plus Welzijn via 0224-273150. De maaltijden worden bereid 
door Voedingsdienst Samen en thuis bezorgd door vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn. 
E-mail: maaltijden@wonenpluswelzijn.nl



Terugkijken en een vooruitblik met duo-directie

Tot 1 januari 2008 waren er in 
Schagen twee organisaties, die 
zich richtten op het welzijn van ou-
deren: Stichting Welzijn Ouderen 
Schagen (SWOS) en Wonen Plus. 
Petra was directeur van de SWOS 
en Peter van de andere organisatie, 
die nauw verbonden was met de 
Wooncompagnie. De SWOS werkte 
met zes beroepskrachten en zo’n 
tweehonderd vrijwilligers terwijl 
Wonen Plus het deed met drie be-
roepskrachten en ongeveer tach-
tig vrijwilligers. Er kwamen steeds 
meer raakvlakken tussen beide or-
ganisaties, er was al heel veel over-
leg en toen beide clubs ook nog 
dezelfde voorzitter hadden was een 
fusie uiteindelijk niet meer dan lo-
gisch. Uit beide namen werden de 
meest kenmerkende delen gehaald 
en zo ontstond Wonen Plus Welzijn 
met een nieuw bestuur en een duo-
directie: Petra en Peter zijn beiden 
in dienst voor 24 uur, 18 directie-
uren en 6 uur voor beleidswerk. Ze 
benadrukken dat er maar één direc-
teursfunctie is, die ze delen en dat 
ze echt elkaars gelijke zijn en dat ze 
daarnaast ook nog projecten doen, 
waardoor ze ook voeling houden 
met het uitvoerende werk.

WAS HET NIET MOEILIJK, TWEE 
KAPITEINS OP ÉÉN SCHIP? 
Petra: “Je neemt natuurlijk allebei 
je bagage mee en op een natuur-
lijke manier kwam er eigenlijk een 
verdeling van taken. Ik zat meer op 
het vrijwilligersbeleid en alles wat 
daar bij hoort, zoals deskundig-
heidsbevordering en Peter meer op 
het financiële terrein en innovatie.” 
Peter vult aan: “Samen doen we het 
personeelsdeel. We zijn het lang 

Door: Martin Swart
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Van SWOS en Wonen Plus naar Wonen Plus Welzijn

TIEN jaar bestaan is niet zomaar 
iets: een mooi moment om bij stil 
te staan, maar ook om terug te kij-
ken en vooruit te blikken. Met wie 
kan dat beter dan met Petra Hoek-
stra (52) en Peter de Wit (55). Bei-
den stonden aan de basis van Wo-
nen Plus Welzijn en vormen al tien 
jaar de duo-directie. 

niet altijd met elkaar eens, maar 
over de waarden: gelijkwaardig-
heid, laagdrempeligheid, respect 
voor iedereen en kijken hoe je kunt 
verbinden, daarover hebben we 
nooit een gesprek hoeven voeren. 
Over projecten of over een te kiezen 
richting hebben we best wel eens 
een meningsverschil. Maar we zijn 
gelijkwaardig, dus we moeten er 
altijd samen uitkomen.” Petra: “Wat 
je eigenlijk ziet, is dat projecten of 
ideeën er alleen maar sterker van 
worden, als je met vier ogen naar 
iets kijkt.” Peter: “Door met Petra of 
andere medewerkers over ideeën 
te praten, heb ik vaak dingen moe-
ten bijstellen. Als je alleen opereert, 
trap je gauw in de valkuil van je 
eigen gelijk.” Petra kan dit alleen 
maar beamen. 
Er is vast heel veel veranderd in de 
afgelopen tien jaar. We nemen aan 
de hand van een aantal kernbegrip-
pen die veranderingen door.

VRIJWILLIGERS
Petra zegt aanvankelijk dat er ei-
genlijk niets is veranderd: het draait 
nog altijd om al die vrijwilligers. 
WPW kan absoluut niet zonder. Ook 
de hierboven genoemde kernwaar-
den zijn nog steeds actueel. Peter: 
“Maar de rolverdeling is toch eigen-
lijk wel veranderd: in het begin zag 
je dat de vrijwilligers als het ware 
meer in dienst van de beroepskrach-
ten opereerden, terwijl dat nu meer 

andersom is. De beroepskrachten 
zijn er veel meer om de vrijwilligers 
te ondersteunen en te faciliteren. Er 
zijn ook veel meer vrijwilligers ge-
komen en dat is niet alleen het ge-
volg van de bezuinigingen: ook de 
maatschappij verandert. Veel din-
gen worden in de media negatief 
ingekleurd (‘Vrijwilligers nemen de 
taken van beroepskrachten over!’), 
maar daar denken wij heel anders 
over. Je hebt zoveel talenten en 
kwaliteiten in de samenleving bij 
mensen die boven de zestig zijn en 
nog zoveel willen doen. Veel van 
die mensen zijn goed opgeleid en 
deskundig op bepaalde terreinen.” 
Petra: “Wij geven mensen de mo-
gelijkheid hun kwaliteiten in te zet-
ten ook als ze ouder zijn. Vooral de 
laatste vijf jaar zien we dat ze ook 
vaak bereid zijn om bij te scholen, 
zodat ze specifieke vrijwilligersta-
ken goed uit kunnen voeren. De 
huidige generatie vrijwilligers wil 
zich graag blijven ontwikkelen. En 
dat is goed voor de vrijwilligers en 
goed voor de cliënten van WPW.” 

ORGANISATIE
Aanvankelijk was WPW er vooral 
voor de kwetsbare ouderen. Peter: 
“Waren we eerst een welzijnsorga-
nisatie, nu zijn we veel meer een 
maatschappelijke organisatie ge-
worden voor iedereen. Wat speelt 
er in dorpen, in wijken, in de sa-
menleving? We proberen steeds 
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met gemeenten en andere partners 
zoals Geriant, Woonzorggroep Sa-
men, Ouderenbonden en woning-
bouwverenigingen een antwoord 
te vinden op maatschappelijke vra-
gen. De maatschappij verandert en 
de vragen dus ook. We ontwikkelen 
ons hierdoor steeds meer tot een 
projectorganisatie. Jaarlijks loopt 
tien procent van de projecten af en 
jaarlijks ook komen er weer nieuwe 
projecten bij.” Petra: “Maar andere 
diensten lopen structureel door, 
zoals de maaltijdvoorziening, het 
thuisabonnement, de bezoekvrij-
willigers, de servicepunten. Dat 
zou je onze basisdiensten kunnen 
noemen, die blijven belangrijk.” 
WPW reageert dus op vragen en 
behoeften uit de samenleving, 
maar bedenkt zelf ook antwoorden 
op behoeften die in de samenle-
ving gesignaleerd worden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de Doet & Ontmoet-
activiteiten en het werkleerbedrijf 
Factorie voor mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt ontwikkeld.

WERKGEBIED 
Toen WPW een jaar bestond wist de 
organisatie na een openbare aanbe-
steding, die nipt werd gewonnen, 
het welzijnswerk in de voormalige 
gemeente Niedorp binnen te halen. 
Dat was de opstap naar een verde-
re uitbreiding van het werkgebied. 
Volgens Peter zag men toen dat 
we veel meer konden dan alleen in 
Schagen welzijnswerk uitvoeren. 
Wieringen, Wieringermeer en Lan-
gedijk volgden. Petra: “We hebben 
nooit gezegd dat we groot wilden 
worden. De dingen kwamen eigen-
lijk gewoon op ons pad. We willen 
ons houden aan de normen en ba-
siswaarden die we altijd voor ogen 
hebben.” Peter: “Er zijn zoveel voor-
beelden van welzijnsorganisaties 
die een te grote broek aantrokken. 
De laatste tien jaar was het echt een 
slagveld. Kwaliteit gaat bij ons echt 
voor kwantiteit.” Dat het ondanks 
alle behoedzaamheid toch nog mis 
kan gaan bleek in 2014, toen een 
belangrijke aanbesteding werd ver-
loren. Peter: “Het heeft ons geleerd 
om nog voorzichtiger te worden 
bij het binnenhalen van werk. We 
werken nu in vier gemeenten in de 
Noordkop die alle de basisdiensten 
afnemen, maar daarnaast zijn er 
ook verschillen: in Langedijk ver-

zorgen we bijvoorbeeld het jonge-
renwerk.”

OVERHEIDSBELEID
In de afgelopen tien jaar is dat dui-
delijk veranderd. Veel taken van de 
landelijke overheid zijn naar de ge-
meenten gegaan, die over het alge-
meen minder financiële middelen 
beschikbaar kregen. De ‘participa-
tiemaatschappij’ werd het tover-
woord. Het vraagt van alle burgers 
betrokkenheid. Wat kunt u voor 
uzelf nog doen, wat heeft u van een 
ander nodig en wat kunt u voor een 
ander betekenen? Dat is eigenlijk 
waar het allemaal om draait. Petra: 
“Dat is uiteindelijk wel in het voor-
deel van mensen. Iedereen wil een 
doel in zijn leven houden.” Peter: 
“Er werd eerst nogal negatief over 
al die veranderingen gedacht, maar 
het heeft toch ook veel positieve 
effecten gehad. Er wordt nu veel 
meer gedacht: hoe kunnen we het 
met elkaar oplossen?”

HOE ZIEN JULLIE 
DE TOEKOMST
Tien jaar terugkijken is niet moei-
lijk, maar tien jaar vooruitkijken kan 
niet, zeggen beiden. Petra: “Je moet 
nooit te ver vooruit kijken, dat is 
onmogelijk in dit werk.” Peter: “We 
werken met een jaarlijks innovatie-
plan. Doorat we afhankelijk zijn van 
onze opdrachtgevers (ook financi-
eel) kunnen we onmogelijk zeggen, 
wat we bijvoorbeeld in 2023 zullen 
doen.” Petra: “De participatiesam-
enleving zal toenemen en we moe-
ten nieuwe antwoorden vinden op 
nieuwe vragen. Belangrijk is dat we 
een goede band houden met onze 
samenwerkingspartners en dat 
we nieuwe vrijwilligers werven en 
onze huidige vrijwilligers vasthou-
den. Niet alleen gepensioneerden, 
maar ook mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt. Onze basiswaar-
den zullen daarbij altijd belangrijk 
blijven.” Peter: “Veel mensen heb-
ben het in de huidige maatschap-
pij beter dan ooit, maar er zijn ook 
groepen die door gezondheid of fi-
nanciële situatie aan de kant staan. 
De kloof is diep en we moeten zor-
gen, dat ook die mensen blijven 
meedoen. Daarnaast is zingeving 
heel belangrijk; daaraan heeft ieder 
mens behoefte, aan iets dat het ei-
gen ik overstijgt. Daarom zullen we 

VERBONDENHEID

Peter: “Waar ik het meest blij van 
word, dat zijn die momenten waarop 
ik in hoge mate de verbondenheid 
zie tussen alle mensen die bij WPW 
betrokken zijn. Laatst tijdens het kof-
fie drinken aan de Zijperweg was 
ook zo’n moment. Daar zitten dan 
medewerkers, diverse vrijwilligers 
en deelnemers aan een arbeidstra-
ject van de Factorie bij elkaar en dan 
voel ik die verbondenheid die we 
zo belangrijk vinden. Iedereen heeft 
daar zijn of haar plek gevonden, 
voelt zich welkom en gezien bij ons.”

Petra: “Waar ik altijd heel erg van 
geniet, dat zijn de jaarlijkse vrijwil-
ligersbijeenkomsten. Je ziet en voelt 
dan echt de verbondenheid tussen 
al die mensen en tussen de vrijwil-
ligers en de beroepskrachten. Dat 
‘met elkaar voor elkaar’ gevoel is 
precies, waar WPW voor wil staan. 
Maar er zijn veel meer van die mo-
menten: teveel om op te noemen.”

steeds blijven zoeken naar nieuwe 
vormen van verbondenheid.” 

IS EEN UITBREIDING 
VAN HET WERKGEBIED 
TE VERWACHTEN?
Petra: “De vrijwilligers hebben 
iets met de mensen in hun eigen 
dorp of wijk en ik verwacht, dat het 
dorps- of wijkgericht werken be-
langrijker zal worden. Daarbij kun-
nen de verschillen per dorp of wijk 
soms groot zijn. Soms is er veel 
sociale samenhang en soms veel 
minder en daarop moet ingespeeld 
worden. Een uitbreiding van het 
werkgebied is voorlopig niet aan 
de orde.” Een grote uitbreiding van 
het personeelsbestand ook niet. 
Peter: “We werken nu met veertig 
mensen in dertig formatieplaatsen. 
We verwachten veel inzet en be-
trokkenheid van onze mensen, die 
in veel vrijheid zelf vorm kunnen 
geven aan de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Ze moeten goed 
kunnen samenwerken en goed 
kunnen schakelen. We kunnen al-
tijd wel genoeg mensen krijgen, 
maar iemand moet wel passen in 
het team. Ook het bestuur, met wie 
we plezierig samenwerken, is daar-
bij belangrijk. We zijn tien jaar een 
optimistische organisatie geweest 
en dat willen we ook blijven, wat de 
toekomst ons ook brengt.” ■

Door: Martin Swart
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Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
Tel. 0224-273140

info@wonenpluswelzijn.nl

De Balie/ Servicepunt Schagen/
 Vrijwilligerspunt  

Noordkopvoorelkaar
Markt 18

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

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

Vrijwilligerspunt Noordkopvoorelkaar 
Ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur. 

info@noordkopvoorelkaar.nl

Bij De Balie/ Servicepunt/Noordkopvoor- 
elkaar in de middag bezoek op afspraak.

per 1-1-2018 zijn wij op afspraak aanwezig 
in locatie Fatimahof te Warmenhuizen
Bezoekafspraken kunt u maken via het 

servicepunt.

Gemeente Schagen

Team Schagen
V.l.n.r. achter: Marlot van Heeteringen, Corry Leijen  

en Carolien Jansma. Voor: Jolanda Smit, Irma Giling,  
Tiny Jonker en Esther van Vugt. 

Op de foto ontbreekt: Caroline Deen.

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). GEEN KOSTEN: 
Dirkshorn  Woonzorgcomplex Hornhoeve  maandag  1e van de maand    9.00-10.00
Petten  Dorpsontmoetingspunt  woensdag  1e van de maand 10.00-12.00
Schagen de 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

DOET & ONTMOET  
DE GROENE SCHAKEL, A. Mauvestraat 161, Schagen
OPEN INLOOP:  elke dinsdag: open inloop met spelletjes, creatief bezig 

zijn en wandelgroep van 13.30 tot 16.00 uur.
REPAIRCAFÉ: elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.  
(I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ)
DE WONDERSCHAAR: elke laatste dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
ETEN IN DE BUURT:  elke laatste dinsdag: van 16.00 tot 19.00 uur.  

De kosten zijn € 4.
DE BLOKHUT, aan de Loet.
KOOR OP EIGEN WIJZE:  Elke vrijdag: van 14.00 tot 16.00 uur. 

ZITGYM SCHAGEN : Vrijdag: 9.30 tot 10.15 uur. De Blokhut, Loet 10, Schagen. 
GYMNASTIEK :  Callantsoog: woensdag: 9.30 tot 10.15 uur.  

Dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7c, Callantsoog.
JAZZBALLET:   Woensdag van 11.15 tot 12.45 uur.  

Balletschool, Julianalaan 4b, Schagen. 
FIT + BUITENSPORT:   Donderdag: 9.00 tot 10.00 uur. 

Cruyff Court naast Regius College, Schagen. 
COUNTRY-LINE DANCING: Dinsdag: 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur. 
 Onder de Acacia’s, Acaciaplein 400, Schagen.
NORDIC WALKING:  Vrijdag loopgroep 9.30 tot 10.30 

Diverse buitenlocaties Schagen 
KOERSBAL:   Dinsdag: 9.30 tot 12.00 uur.  

Groeneweghal, Wilgenlaan 1a, Schagen.
BOWLEN:  Dinsdag bowlen: 13.30 tot 15.00 uur. 

Donderdag bowlen: 15.00 tot 16.30 uur. Op donderdag-
avond is er bowlen voor ouderen gemengd met jongeren 
vanaf 25 jaar. Bowlingcentrum Schagen. 

ENGELS TUITJENHORN:  Dinsdag: 9.30 tot 10.30 uur. 
De Hoge Akker, Dorpsstraat 35, Tuitjenhorn.

DUBBELKLIK:   Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur. Computercursus 
van zes dagdelen. In de Konkelhoek van Woonzorg-
centrum De Bron, Kogerlaan 36a, Schagen.

CURSUSSEN & ACTIVITEITEN 

Graag Gedaan 

Warmenhuizen •  Tel. 0226-393838
 • Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Tuitjenhorn •  Tel. 0226-393335
 • Ma. t/m vr.: 9.00-10.00 uur
Waarland •  Tel. 0226-422571
b.g.g of dringende zaken 06-57829795
 • Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Dirkshorn •  Tel. 0224-551919
 • Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Schagen •  Tel. 0224-296366
 • Ma. t/m vr.: 9.00-10.00 uur 
Oud Zijpe •  Tel. 06-57150110
 • Ma./wo./vr.: 9.00-10.30 uur Al onze cursussen en activiteiten staan vermeld op www.wonenpluswelzijn.nl  

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
• Praktische ondersteuning in en om het huis • Informatie, advies en 
ondersteuning • Maaltijden • Inzet zorgvrijwilligers • Mantelzorgon-
dersteuning • Cursussen, activiteiten en voorlichtingen • Ondersteu-
ning bij CVA of Dementie • Activeren en ondersteuning in kwetsbare 
situaties • Ondersteuning bij initiatieven • Ontmoeting in de buurt • 
Personenalarmering • Werkleerbedrijf De Factorie • Noordkopvoorel-
kaar • Vervoer • Buurtbemiddeling Schagen • Crowdfundingswebsite 
Het lukt ons Schagen



11SCHAGEN

FIETSEN MET WPW
Ook in 2018 organiseert WPW elke 
eerste maandag van de maand fiets-
tochten in de omgeving van Schagen. 
Vertrek om 13.30 uur vanaf zorgcen-
trum de Bron aan de Kogerlaan 36A, 
u bent rond 16.30 uur weer terug. De 
kosten bedragen  € 2 per persoon, de 
tocht is zo’n 20 tot 25 kilometer lang. 
Er wordt onderweg één of twee keer 
gestopt en er wordt getoerd onder 
deskundige leiding. 
Aan deze tochten kunnen ook scoot-
mobielen deelnemen. Voor eigen 
veiligheid rijden de fietsen apart van 

WONEN PLUS WELZIJN wil alle inwoners uit haar bewerkingsgebied on-
dersteunen bij het (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen. De organisatie bestaat 
uit ongeveer 40 betaalde deeltijd-werknemers en ruim 1.200 vrijwilligers. Eén 
van die betaalde krachten is welzijnsconsulente Esther van Vugt, 43 jaar. Zij 
woont tot volle tevredenheid met man en twee mooie dochters in Petten en 
werkt vanaf 2016 bij WPW.

‘We gaan vóór de Rijdende Rechter uit’

Zij is opgeleid als maatschappelijk 
werker en heeft dat werk ruim elf 
jaar lang gedaan. Esther woonde 
vervolgens vier jaar in Duitsland 
toen haar partner naar dat land 
werd uitgezonden. Bij terugkomst 
in Nederland wilde zij haar leven 
een andere invulling geven. Door 
een eerdere ervaring als vrijwillig 
trainer bij de Kindertelefoon, be-
sloot zij zich te gaan inzetten voor 
allerlei projecten met vrijwilligers. 
Zo kwam ze terecht bij Humani-
tas waar ze werkte aan het project 
‘Vriendschappelijk Huisbezoek’. En 
nu werkt ze dan met veel plezier bij 
WPW. Ze vindt haar baan prachtig 
en gaat gedreven elke dag opnieuw 
de grote uitdagingen in haar werk 
aan. 

BUURTBEMIDDELING
Sinds anderhalf jaar houdt ze zich 
bezig met Buurtbemiddeling in de 
hele gemeente Schagen. Dat dit in 
een grote behoefte voorziet laten 
de cijfers zien: tot nu toe werd in 
zo’n tachtig gevallen bemiddeling 
aangeboden. Bij Buurtbemiddeling 
wordt een dreigend conflict door 
daarvoor goed opgeleide vrijwilli-
gers behandeld. Vaak is het al ge-
noeg als een vrijwilliger de twee 

partijen tot elkaar brengt om ze met 
elkaar te laten praten. Want vaak ko-
men irritaties (de aanloop naar een 
conflict) met een beetje wederzijds 
begrip al gauw tot een oplossing. 
Bijvoorbeeld in het geval van een 
iets oudere inwoner, die kookover-
last van zijn (in dit geval buiten-
landse) buurvrouw had. Ze kenden 
elkaar nog niet erg goed en na be-
middeling door de WPW-vrijwilliger 
kwamen ze tot een gesprek. Daaruit 
bleek dat de afzuiginstallatie bij de 
buurvrouw niet goed werkte. Buur-
man hielp mee om dit probleem uit 
de wereld te helpen en ze hebben 
nu een beste buur aan elkaar. “Het 
mooiste is om problemen in een zo 
vroeg mogelijk stadium op te los-
sen”, zegt Esther. “We lopen eigen-
lijk vóór de Rijdende Rechter uit en 
we vellen geen oordeel in het con-
flict. We brengen de twee partijen 
alleen bij elkaar.”

GROOT COMPLIMENT
Een aanvraag tot buurtbemidde-
ling komt binnen via de wijkagent, 
een van de wijkteams van de ge-
meente, de Wooncompagnie, via 
buurtgenoten of door rechtstreek-
se aanmelding bij WPW. Niet ie-
dere melding zal geschikt zijn voor 

Buurtbemiddeling, soms moet een 
zaak worden doorverwezen. Van de 
aanmeldingen die wel in behande-
ling worden genomen heeft zeven-
tig procent een goede uitkomst. Er 
zijn op dit moment tien vrijwilligers 
die bemiddelen, het team wordt 
eerdaags met twee personen uit-
gebreid. Esther wil deze (en alle an-
dere) vrijwilligers een groot compli-
ment geven: “Ze zijn loyaal, hebben 
een groot inlevingsvermogen en 
stoppen er jaar in jaar uit veel tijd 
in. Ik ben steeds opnieuw door die 
enorme inzet gegrepen.” Ze voelt 
zich thuis bij WPW en hoopt dit werk 
nog lang te doen. De veelzijdigheid 
van haar job (zo geeft ze ook stu-
ring aan de Commissie Voorlichting 
& Educatie) en de samenwerking 
met de collega’s doet haar goed. 
Op naar een volgend jubileum bij 
WPW!

de scootmobielen. Aanmelden is niet 
noodzakelijk, maar wordt wel op prijs 
gesteld.
Meer informatie over deze tochten 
kunt u verkrijgen bij het servicepunt 
van WPW, Markt 18 in Schagen op 
telefoon 
0224-291042 of via de mail op 
schagen@wonenpluswelzijn.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden.

Dit zijn de data voor 2018: 
maandagmiddag 2 juli, 6 augustus 
en 3 september

Door: Hans Groen

Esther van Vugt



Anita Messelaar
Havenstraat 43

1736 KD Zijdewind

06-20915051

info@anitamesselaaruitvaart.nl

www.anitamesselaaruitvaart.nl

Aangepast Wonen
Lauw Meijers

   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!

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Geef nierpatiënten 
hun vrijheid terug.
Draag bij aan de draagbare kunstnier. 
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

ZIJPER
bewindvoering

Uw �nanciële zorgen; 
een zorg minder

info@zijperbewindvoering.nl
www.zijperbewindvoering.nl
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Door: Hans Groen

HET is een goede gewoonte om bij 
een jubileum nog eens terug te den-
ken aan de voorliggende periode. En 
met wie kunnen we nu beter terug-
kijken op 10 jaar Wonen Plus Welzijn 
dan met Ben Blonk, tot voor kort wet-
houder in de gemeente Schagen met 
Zorg in zijn portefeuille

Ben Blonk (inmiddels 69 jaar) werd 
geboren in Woerden in een zeer 
zorgzaam gezin. Zijn vader deed al 
veel aan zorg voor de medemens 
en zoonlief kreeg dat als vanzelf 
mee. Zijn keuze voor de PvdA was 
dus logisch, net als zijn keus op 
16-jarige leeftijd voor een politieke 
loopbaan. Via allerlei omzwervin-
gen kwam het gezin Blonk in Petten 
terecht en werd de toenmalige ge-
meente Zijpe zijn werkterrein, na de 
gemeentelijke herindeling werd dat 
dus Groot Schagen.

PARELTJE
Het gesprek komt al snel op WPW 
terecht. Blonk spreekt over ‘een 
pareltje’, net zoals hij dat doet bij 
Sportservice Schagen en de Scha-
ger Uitdaging. Allemaal initiatieven 
die werk van de gemeente hebben 
overgenomen en dat vervolgens 
uitstekend uitvoeren. Hij wijst op 
de prominente rol van WPW bij 
vluchtelingenopvang, bij ouderen 
in eenzaamheid, bij tal van voor-
lichtingsbijeenkomsten enzovoort. 
Ook het functioneren van de VOA’s 
(Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur) 
met de wijkteams noemt hij een 
geslaagd voorbeeld van de prima 
samenwerking tussen gemeente 
en WPW. “Wat beklijft is de fantas-
tische samenwerking met Peter de 
Wit en Petra Hoekstra”, zegt Blonk. 
“Ik heb nooit tevergeefs een be-
roep op de organisatie gedaan.”

GELD BESCHIKBAAR
Dan komen zaken als Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), 
Meedoen Schagen en het Geluks-
budget ter sprake. Voor de twee 
laatst genoemde onderwerpen is 
geld beschikbaar om bepaalde ac-
tiviteiten uit te voeren, waarmee 
vaak voorkomen wordt dat inwo-
ners in een (sociaal) isolement te-

recht komen. Op deze initiatieven 
van de gemeente wordt frequent 
een beroep gedaan door inwoners. 
In nevenstaand kader leest u iets 
meer over ‘Meedoen’ en het ‘Ge-
luksbudget’. Mocht u als lezer wil-
len weten of u in aanmerking komt 
voor één van deze voorzieningen, 
aarzel dan niet om meer informatie 
op te vragen bij de gemeente. 

BESTUURSLEVEN
Aan het eind van ons gesprek kijkt 
Blonk nog even vooruit. Hij is net 
gestopt als wethouder en heeft zijn 
vrouw beloofd eerst drie maanden 
vakantie te houden. Maar daarna 
roept toch het bestuursleven weer, 
nu al wordt hij van meerdere kan-
ten benaderd voor een functie. Het 
is zijn ziel en zaligheid. Bij het af-
scheid zegt hij te hopen, dat geen 
enkele inwoner van de gemeente 
Schagen tussen de wal en het schip 
terecht komt. Daar heeft hij zich in 
de afgelopen periode als wethou-
der in ieder geval sterk voor ge-
maakt. 

De redactie van Wonen Plus Welzijn 
Magazine wenst de familie Blonk 
een zonnige toekomst toe. Zij zul-
len die zeker niet achter de gera-
niums doorbrengen! ■

Wat blijft is de fantastische samenwerking

Voormalig wethouder Ben Blonk

De gemeente Schagen biedt ge-
pensioneerden en kinderen tot 18 
jaar uit gezinnen met een laag in-
komen de mogelijkheid om deel 
te nemen aan tal van (sport-)ac-
tiviteiten. De regeling ‘Meedoen 
Schagen’ is bedoeld voor gezin-
nen en gepensioneerden met 
een inkomen dat lager is dan 110 
procent van de bijstandsnorm en 
die niet beschikken over vermo-
gen van enige importantie. Er is 
maximaal 350 euro per persoon 
per kalenderjaar beschikbaar.

GELUKSBUDGET
Inwoners van de gemeente Scha-
gen met een laag inkomen, die 
in een sociaal isolement zitten of 
daarin terecht dreigen te komen, 
kunnen vanaf 1 januari 2018 in 
aanmerking komen voor een ‘Ge-
luksbudget’. Geluk zit onder meer 
in het doen van leuke dingen om 
de dagelijkse sleur te onderbre-
ken en die meehelpen om een 
eind aan eenzaamheid te maken. 
Ook hier geldt een maximum 
inkomensgrens, in dit geval 130 
procent van de bijstandsnorm. 
Hier bedraagt het budget maxi-
maal 500 euro per kalenderjaar. 
Over beide onderwerpen kunt u 
alles te weten komen in het ge-
meentehuis aan de Laan in Scha-
gen.



RCO De Hoofdzaak is dé belangenorganisatie 
voor mensen met een psychische kwets-
baarheid. Momenteel voert de organisatie 
voor de vier Noordkopgemeenten  
Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en 
Texel drie projecten uit: het uitrollen van 
de crisiskaart, het geven van de cursus 
Mental Help First Aid en het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in verschillende 
wijken in die gemeentes met zogeheten 
outreachend werk. De vier gemeenten zijn 
een samenwerkingsverband aangegaan 
dat moet leiden tot preventie van  
‘verward gedrag’ en een inclusieve samen-
leving, waarin mensen met een psychische 
kwetsbaarheid worden geaccepteerd. 
RCO De Hoofdzaak is een van de partijen 
die hieraan meedoet.

Anker
De crisiskaart is een anker in je leven, zo 
verwoordt regiocoördinator Annelies 
Jonk het hulpmiddel. “Hoewel het heel  
basic kan zijn, werkt het heel preventief. En 
dat komt vooral door de weg naar de kaart 
toe. Daarin zitten facetten die zo helpend 
zijn.” Uit ervaring blijkt inmiddels al dat de 
crisiskaart een preventieve werking heeft: 
de mensen met een psychische kwets-
baarheid signaleren zelf sneller wat er 
aan de hand is, maar ook hun omgeving is  
bewuster van de tekenen.

Bij het opstellen van de crisiskaart gaat 
een ervaringsdeskundige aan de slag met 
de cliënt: mensen die zelf last hebben  

Hoop blijft altijd bestaan
Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak

HOLLANDS KROON - Het hebben van een psychische kwetsbaarheid kan je wereld op z’n kop zetten. Het is bij vlagen een regelrechte 
rampspoed en je op de naarste plekken brengen. Maar, zo is de boodschap van Miriam Leunig en Annelies Jonk-Brouwer van RCO De 
Hoofdzaak: er is altijd hoop. Want die kwetsbaarheid kan zomaar je kracht worden, die je zelfs kunt inzetten om anderen te helpen.

gehad van een psychische kwetsbaarheid, 
maar inmiddels in herstel zijn. “Die de  
worsteling ermee achter zich hebben gelaten”, 
zegt crisiskaartconsulent en ervarings-
deskundige Miriam Leunig. 

Voordat de crisiskaart zelf wordt  
gemaakt, gaan de consulent en cliënt samen 
in gesprek om een crisisplan op te stellen. 
Als iemand al eens in zo’n situatie heeft 
verkeerd, wordt daarop teruggekeken. 
“We kijken bijvoorbeeld welk gedrag  
iemand had voordat de crisis begon of welke  
signalen verklapten dat er iets aan de hand 
was. Mensen blijken dan al heel vaak goed 
te weten wie of wat ze nodig hebben als ze in 
een crisis terechtkomen.” 

Dit verhaal komt uiteindelijk in het kort op 
de kaart terecht. In overleg met de cliënt 
wordt het bovendien aan het elektronisch 
patiëntendossier gehangen. Miriam pleit 
er ook voor dat de meldkamer op de 
hoogte is van de crisiskaarten, zodat hulp-
diensten goed op crisissituaties kunnen 
inspelen.

Herstelverhaal
Volgens Miriam is de ervaringsdeskundig-
heid heel belangrijk. “Met hun eigen herstel-
verhaal, kunnen ze anderen helpen. Daarvoor 
volgen ze ook een opleiding. Ze krijgen inzicht 
in hun eigen dieptepunten, maar ook in de 
keerpunten wat ze gedaan hebben om uit hun 
eigen crisissituatie te komen. Die elementen 
leer je dan herkennen bij een ander. Soms 
kunnen cliënten hun verhaal bijvoorbeeld wel 
heel goed vertellen, maar doorleven en door-
voelen ze hun emoties niet. Een crisiskaart-
consulent herkent dit vaak en kan op een 
makkelijke manier, vanuit hun eigen ervaring, 
de ander confronteren. Uiteraard blijft er een 
verschil in het verhaal tussen de ervarings-
deskundige en de cliënt, maar er zijn vaak ook 
wel heel veel raakvlakken. Een diagnose is 
vaak maar een diagnose, daar gaat het negen 

van de tien keer niet over. Je hebt contact met 
elkaar van mens tot mens.” 

Daarbij kan een ervaringsdeskundige een 
voorbeeld zijn voor mensen die zelf nog 
kampen met hun problemen: “Als je zelf 
in een crisis zit, kan het lijken alsof er geen  
licht aan het einde van de tunnel is. Hoe vaak 
een therapeut dat bijvoorbeeld ook tegen je 
zegt dat het wel weer goed komt. Maar de  
ervaringsdeskundige laat zien dat je er wel 
weer uit kunt komen en die geloof je op zo’n 
moment dan toch sneller. De ervarings-
deskundige staat naast je en niet boven je en 
geeft je weer hoop.” 

Mental Health First Aid
Maar om iemand met een 
psychische kwetsbaarheid 
nog meer hoop te kunnen 
geven op een goede  
terugkeer in de samenleving, 
is ook begrip vanuit de 
maatschappij nodig. 

Dat begrip probeert RCO De Hoofdzaak 
onder meer te creëren door de gratis 
cursus Mental Health First Aid (MHFA), 
ofwel Eerste Hulp bij Psychische Kwets-
baarheid. Deze interactieve training is in 
2000 in Australië ontwikkeld en sinds die 
tijd over de hele wereld verspreid. 

Tijdens MHFA leren mensen meer over 
veelvoorkomende psychische ziek-
tebeelden en kijken de deelnemers 
ook naar verschillende ziektebeelden.  
“Een signaleringstraining”, noemt Annelies 
Jonk het. Miriam Leunig: “De symptomen 
voor een hartinfarct en een angstaanval 
komen bijvoorbeeld heel erg overeen: zweten, 
hartkloppingen, kortademigheid. Maar je 
moet wel heel anders handelen. Daar moeten 
mensen bewust van worden.” Daarnaast 
worden er rollenspelen gedaan: “Het is dus 
in ieder geval geen cursus waarin je alleen 
maar zit en informatie te horen krijgt. Je krijgt 
echt handvatten om met dit soort situaties 
om te gaan en meer inzicht. Denk bijvoor-
beeld aan iemand die je op straat ziet, maar 
die vreemd gedrag vertoont. Of die buur- 
vrouw die nooit meer buiten komt. Door 
MHFA weet je beter hoe je daarmee om kunt 
gaan.”

MHFA is voor iedereen bedoeld die meer 
zou willen weten van psychische aan- 



doeningen en niet alleen voor professionals. 
“Juist niet, zou ik bijna willen zeggen”, zegt 
Miriam. “Professionals weten vaak wel wat 
ze moeten doen. Het is voor iedereen om 
meer inzicht te krijgen in deze ziektebeelden. 
We hebben een participatiesamenleving 
waarin we verplicht zijn om naar elkaar om te 
kijken. MHFA helpt daar echt bij.” 

       Ervaringsdeskundigen gezocht.

Als je zelf wel eens depressief bent geweest, een verslaving of psychische klachten hebt 
(gehad), dan weet je ook hoe belangrijk de steun van anderen is. Het is prettig om hier 
met een lotgenoot over te kunnen praten. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij.

In deze vrijwilligersfunctie ga je anderen ondersteunen als Ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld 
door aan te schuiven bij een keukentafelgesprek. Je werkt samen aan herstel en leert de ander 
de draad van zijn leven weer op te pakken en het leven nieuwe vorm en inhoud te geven. Door 
ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan herstel, zorg je ervoor dat mensen zich in 
vele opzichten beter gaan voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Herken jij jezelf in onderstaande punten? Meld je dan aan!

 • Je hebt ervaring met psychische klachten of verslaving
 • Je bent woonachtig in de Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Den Helder,
  Gemeente Schagen of op Texel
 • Je werkt aan je eigen Herstel , of bent verder in je Herstel 
 • Je durft eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • Je kunt goed samenwerken

Er is bij RCO de Hoofdzaak tevens de mogelijkheid een opleiding te volgen:
Leerweg Ervaringsdeskundigheid.

Daarnaast kan het helpend zijn om contact 
op te nemen met RCO De Hoofdzaak bij 
vragen of zorgen over een persoon met 
een psychische kwetsbaarheid. 

RCO De Hoofdzaak is te bereiken via 
0223 - 68 46 96 of 06 - 231 66 775. 

Ook nieuwe ervaringsdeskundigen zijn 
van harte welkom. “Veel van onze vrijwil-
ligers zien het als een warme deken om hier 
te werken”, zegt Miriam. “Je mag jezelf zijn, je 
hebt ruimte om je eigen grenzen op te zoeken, 
alles mag er zijn. Het is een vrijplaats, waarin 
je zingeving hebt. En dat is belangrijk. Dat is 
hoop.”

Wil je meer weten mail dan naar: 
m.leunig@rcodehoofdzaak.org
a.jonk@rcodehoofdzxaak.org

Geïntereseerd?
Heb je interesse in werken als Erva- 
rings deskundige bij Regionale Cliënten 
Organisatie De Hoofdzaak. 

Neem contact met ons op via:
Tel: 0223 - 68 46 96 
Tel: 06 - 231 66 775 
e-mail: info-dh@rcodehoofdzaak.org 

 Activiteiten in de Kop

    Cliëntondersteuning 
    Lotgenoten contacten 
    Zelfhulpgroepen 
    Ondersteuning aan cliëntenraden 
    Themabijeenkomsten 
    Herstelwerkplaats 
    Crisiskaart
    Verslavingen 
    Leerweg Ervaringsdeskundigheid

Projecten in de Kop

    Voorlichting 
    Trainingen 
    Cliëntenraden ondersteuning
    Visbuurt
    Naar de Voorkant

Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

T. 0223 - 68 46 96
T. 06 - 23 166 775
www.rcodehoofdzaak.org

Iets voor jou?
Aanmelden voor de cursus Mental 
Health First Aid kan via:
 
Miriam Leunig: 06 - 510 54 806 
of Annelies Jonk: 06 - 231 66 775
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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 
Hollands Kroon

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). GEEN KOSTEN: 
Nieuwe Niedorp de Trambaan dinsdag 3e van de maand 10.00-12.00 
Hippolytushoef Parkzicht 11 (tijdens 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

DOET & ONTMOET (ook tijdens de gehele zomerperiode)

VIKINGSCHIP, Den Oever 
OPEN INLOOP: Elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur.  

PARKZICHT, Hippolytushoef
OPEN INLOOP: Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur. 

DE OUDE SCHOOL, Wieringerwaard 
OPEN INLOOP: Elke donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.  

PRINS MAURITS, Nieuwe Niedorp
OPEN INLOOP:  Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. 

KEIJZERSHOFF, Anna Paulowna 
OPEN INLOOP: Elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.  

ONS TWEEDE HUIS, Slootdorp 
OPEN INLOOP: Elke dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur.  

DE RUIMTE  CULTUURSCHUUR, Wieringerwerf
OPEN INLOOP: Elke donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.  

POSTHUIS, Middenmeer 
INLOOPOCHTEND:  Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 21 juni.  

ZOMERSTOP JULI/AUGUSTUS
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
 Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  21 juni. 
 ZOMERSTOP JULI/AUGUSTUS
PARKZICHT, Hippolytushoef 
PARKZICHTACTIVITEITEN:  Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, 28 juni. 
 ZOMERSTOP JULI/AUGUSTUS
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:  Donderdag van 11.30 tot 13.30 uur, 24 juni, 29 juli,  

26 augustus.
GESPREKSGROEP: ZOMERSTOP JULI/AUGUSTUS

ACTIVITEITEN

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
• Praktische ondersteuning in en om het huis • Informatie, advies en 
ondersteuning • Maaltijden • Inzet zorgvrijwilligers • Personenalar-
mering • Mantelzorgondersteuning • Administratieve ondersteuners  
• Noordkopvoorelkaar • Doet & Ontmoet • Werkleerbedrijf De Facto-
rie • Ondersteuning bij CVA of Dementie • Cursussen, activiteiten en 
voorlichtingen • Activeren en ondersteuning in kwetsbare situaties  
• Ondersteuning bij initiatieven 

Team Hollands Kroon
 v.l.n.r. Susan Tijm, Ilona Rood, Annet Venneker, 

Joyce Geerligs, Marika de Jager en Tineke de Vries

Al onze cursussen en activiteiten staan  
vermeld op www.wonenpluswelzijn.nl 

Doet & Ontmoet is vrij toegankelijk en voor iedereen. Er worden ook regelmatig 
informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn er inloop spreekuren van 
Incluzio en Wooncompagnie. Doet & Ontmoet is een onderdeel van Samen 
Meedoen, een samenwerking met Woonzorggroep Samen, waaronder ook de 
dagactiviteiten vallen.
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Veranderingen en verbeteringen 
ANNET Venneker (55) is één van de beroepskrachten die de start van WPW tien 
jaar geleden meemaakte. Met een beperkt aantal uren begon ze bij de individu-
ele begeleiding van mensen met dementie. “We hadden toen eigenlijk twee taken: 
de individuele begeleiding en de servicepunten. Ik ben toen al gauw het service-
punt Niedorp gaan begeleiden en wat later kreeg ik ook het Dorpsservicepunt Sint 
Maarten erbij. Mooi trouwens dat dat nu zelfstandig nog steeds succesvol is! Ik 
heb ook steeds wat meer uren gekregen.” Nu begeleidt Annet drie servicepunten 
in Hollands Kroon: Anna Paulowna, Wieringen en Nieuwe Niedorp en daarnaast 
is ze nog steeds actief met het individueel begeleiden van mensen met dementie of 
een CVA. Ook de organisatie van de maaltijdvoorziening valt onder haar verant-
woordelijkheid.  

Iemand die tien jaar mee-
draait in de organisatie 
ziet natuurlijk ook een 
aantal ontwikkelingen 
en veranderingen. Annet 
noemt als eerste de ver-
schuiving van allerlei rijks-
taken naar de gemeenten 
waarbij het ook allemaal 
minder mag kosten. “De 
begeleiding in Hollands 
Kroon loopt nu via de 
wijkteams. Er is nu meer 
begeleiding in groepen 
en minder individueel. 
Daardoor zijn de wacht-
lijsten korten geworden 
en de kosten lager. Er zijn 
echt wel positieve kanten. 
Neem de Doet & Ont-
moetgroepen: ik zie daar 
ook contacten en ver-
volgactiviteiten ontstaan, 
waardoor het netwerk 

HOLLANDS KROON

van mensen groter wordt. 
Dat zou niet gebeurd zijn 
bij alleen maar individu-
ele begeleiding.” Ook de 
maaltijdservice heeft ze 
zien veranderen. Werden 
er voorheen dagelijks 

Mooie ervaringen
“Bij het begeleiden van toch kwetsbare mensen in de thuissituatie vind ik het 
altijd mooi, dat je als wildvreemde binnenkomt en na een tijdje aftasten altijd 
weer een band opbouwt en mensen tot steun kunt zijn. Zo kwam ik altijd bij een 
man met dementie die moeilijk sprak, maar vaak was hij niet thuis op de afge-
sproken tijd en de deur was dan los. Dan ging ik hem buiten zoeken, wat altijd 
wel lukte. Als hij me dan zag, was het altijd ‘Hé!’ met zijn wijsvinger in mijn 
richting. Hij herkende me echt. Op zulke momenten heb je het gevoel dat je iets 
betekent. Die individuele begeleiding van mensen vind ik heel mooi, maar ook 
de afwisseling met mijn andere activiteiten maakt het werk leuk. Als ik zie dat 
bij een van de Doet & Ontmoetgroepen twee dames elkaar helemaal gevonden 
hebben en ook buiten die groep contact met elkaar hebben, kan ik van zo’n suc-
cesmoment erg genieten.” 

Door: Martin Swart

warme maaltijden van-
uit diverse keukens van 
verzorgingshuizen rond 
gebracht; nu komen koel-
vers maaltijden, bereid in 
de keuken van Magnus-
hof in Schagen, dagelijks 

bij de mensen thuis en de 
vriesvers maaltijden een 
maal per week. Er is meer 
keuze voor de afnemers 
en ze kunnen zelf bepa-
len wanneer ze eten. Een 
grote vooruitgang. En al-
les wordt nu geregeld via 
het hoofdkantoor aan de 
Zijperweg.

Vijver
“In het begin hebben we 
veel georganiseerd sa-
men met de vrijwilligers. 
Nu doen de vrijwilligers 
dat meer zelf, zoveel mo-
gelijk begeleid door be-
roepskrachten. De vrijwil-
ligers zijn zelfstandiger 
geworden en dat zie ik po-
sitief: doen waar je goed 
in bent en wat je leuk 
vindt leidt tot veel mooie 
dingen en is motiverend 
voor de vrijwilligers. Ik 
zie overigens wel, dat het 
werven van vrijwilligers 
steeds lastiger wordt: veel 
organisaties en verenigin-
gen vissen in de zelfde vij-
ver terwijl mensen steeds  
langer moeten doorwer-
ken. Als ze dan met pen-
sioen gaan, beginnen ze 
vaak niet meteen aan vrij-
willigerswerk en zijn er 
vaak andere verplichtin-
gen als vaste oppasdagen 
voor kleinkinderen.”  ■



Jan Kers: Vijf jaar schouder aan schouder met WPW 

DE LSBO (Lokaal Samenwerkende Belangenor-
ganisatie voor Ouderen) in Hollands Kroon is sinds 
2013 een belangrijke samenwerkingspartner van 
WPW. Met voorzitter Jan Kers (67) blikken we te-
rug op vijf jaar intensieve samenwerking, die begon 
toen de ouderenbond een professionele aansturing en 
ondersteuning zocht voor de VOA’s (Vrijwillig On-
afhankelijk Adviseurs). Na ondertekening van een 
samenwerkingsconvenant werden die bij WPW on-
dergebracht en vanaf dat moment begeleid door Ma-
rika de Jager.

Jan: “Wij vonden het belangrijk een samenwerkings-
partner te zoeken die ook geïnteresseerd was in de 
doelgroep die wij vertegenwoordigen.” Heeft die sa-
menwerking opgeleverd wat de ouderenbond ver-
wachtte? Jan: “Die heeft veel meer dan dat opgeleverd. 
Uit de samenwerking zijn meerdere projecten voort-
gekomen. In diverse projecten trekken we met elkaar 
op, waarbij we elkaar ook duidelijk versterken. Ik zie 
ook dat WPW in die vijf jaar zelf aan het veranderen is 
geslagen. Door meerdere projecten met ons te draai-
en zijn ze net als wij zelf naar buiten toe zichtbaarder 
geworden. Je wordt daardoor een steeds serieuzere 
gesprekspartner voor andere partijen. Dat geldt zowel 
voor onze organisatie als WPW.”

Mooie projecten
Jan vindt dat, mede door de samenwerking met en 
ondersteuning door WPW, de stem van de ouderen-
bond steeds serieuzer is genomen door de politiek en 
steeds meer invloed heeft gekregen op het gemeen-
telijk beleid. Het heeft er zelfs toe geleid dat sommige 
politieke partijen de VOA in het verkiezingsprogramma 
hadden staan. Jan: “In de afgelopen vijf jaar hebben 

we met WPW verschillende mooie projecten op kun-
nen zetten in Hollands Kroon. Dat ging in goed over-
leg met de gemeente en de laatste tijd is namens de 
gemeente voornamelijk Incluzio onze gesprekspartner 
geworden. Om wat projecten te noemen: het project 
Preventief Huisbezoek, de ouderenquête die als pilot 
in Anna Paulowna is gehouden en dit jaar in heel Hol-
lands Kroon draait en het project Schuldhulpmaatjes, 
waarbij speciaal opgeleide vrijwilligers gaan proberen 
grotere financiële problemen te voorkomen. En een 
project om de leefbaarheid in de kleine kernen te ver-
beteren, zijn we nu aan het opstarten.”

Klik
Jan is lovend over de intensieve samenwerking met 
Marika: “Vanaf het begin hebben we een goede klik 
met elkaar. Samen kunnen we ook goed met de ge-
meente praten. We werken op basis van vertrouwen, 
ook met de directie en andere medewerkers. Men 
heeft bij WPW een luisterend oor en als de plannen 
goed zijn, gaat ze mee in het enthousiasme.” Hij zegt 
dat hij als ex-marineman wel een beetje heeft moeten 
wennen aan de andere cultuur en dat hij gewend was 
gestructureerder te werken. Hij haast zich overigens 
daarbij te vermelden dat hij niet bedoelt dat beter te 
vinden en dat het naar zijn idee ook nooit een belem-
mering is geweest voor een goede samenwerking, 
waaruit nog veel meer moois kan voortkomen.

Schuldhulpmaatje
Jan is ook als vrijwilliger bij WPW actief. Hij is vorig 
jaar opgeleid tot schuldhulpmaatje en is al langer 
communicatie-adviseur. In die laatste rol is hij ook be-
trokken bij de vrijwilligersenquête, die vorig jaar in het 
hele werkgebied werd gehouden. Hij vindt trouwens 
dat de PR van WPW wel wat meer aandacht mag krij-
gen. Ze mogen zichtbaarder zijn, meer aan de weg tim-
meren. ■

18 HOLLANDS KROON
Door: Martin Swart
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Servicepunt Langedijk
De Anbouw

Dorpsstraat 610
1723 HJ Noord-Scharwoude

Tel. 0226–318050
Voor vragen omtrent Thuisabonnement 

bereikbaar van 
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur

langedijk@wonenpluswelzijn.nl

Gemeente Langedijk

Team Langedijk
 welzijnsconsulenten:

v.l.n.r. Hassan Ait Bassou, Jaleesa Sax-Neels, 
Aschwien Kandhai, Petra Schoon, 

Stephan van der Linden, Judith Sanstra en 
Ineke Vroling. 

ADRESSEN:
•  De Geist,  

Vinkenlaan 7, Sint Pancras.
•  De Anbouw,  

Dorpsstraat 610, Noord-Scharwoude.
•  Het Behouden Huis,  

Dorpsstraat 850, Oudkarspel.
•  Westervenne,  

Platte Ven Hoofdingang recreatiezaal, 
Noord-Scharwoude.

•  Buiten Zorg,  
Dokter Wilminkstraat 143,  
Zuid-Scharwoude

•  Bibliotheek,  
Bosgroet 4, Zuid-Scharwoude

•  Veldzorg,  
Dorpsstraat 86, Broek op Langedijk

•  Zorgcentrum Horizon,  
Boeier 2, Broek op Langedijk

MEER INFORMATIE ACTIVITEITEN –  
VOOR ALLE LOCATIES
U kunt bij activiteiten vrij instromen en betaalt 
vanaf de datum waarop u start. Al onze cur-
sussen en activiteiten staan vermeld op www.
wonenpluswelzijn.nl. Langedijk en Heerhu-
gowaard geven ook  een activiteitengids uit. 
Deze gids is af te halen bij het servicepunt van 
de betreffende locatie of neem telefonisch 
contact op.

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
• Praktische ondersteuning in en om het huis •   Informatie, advies en 
ondersteuning • Maaltijden • Inzet zorgvrijwilligers • Het Steunpunt 
Mantelzorg • Cursussen, activiteiten en voorlichtingen • Ondersteu-
ning bij CVA of Dementie • Activeren en ondersteuning in kwetsbare 
situaties • Ondersteuning bij initiatieven • Ontmoeting in de buurt  
• Personenalarmering • Werkleerbedrijf De Factorie • Jongerenwerk  
• Contactcirkel i.s.m. Rode Kruis •

KOKEN VOOR MANNEN:  Vijf keer op maandag in voor- en najaar in 
Zorgcentrum Horizon.

KUNSTGESCHIEDENIS:   Vijf keer op woensdag in voor- en najaar  in de 
Anbouw.

ZUMBA:  Elke vrijdag in de Anbouw.

Vanaf september:

LEVENSVERHALEN  
SCHRIJFGROEP:  Elke tweede maandag van de maand in de Anbouw.  
COUNTRYLINE DANS:  Elke maandag in de Anbouw en elke vrijdag in het 

Behouden Huis.
SCHILDERCLUB:  Elke dinsdag in de Anbouw.
YOGA: Elke woensdag in de Anbouw.
FIT PLUS GYM:  Elke donderdag in de Anbouw en elke maandag in de 

Geist.
PILATES :  Elke vrijdag in de Anbouw.
 
U kunt vrij instromen en betaalt vanaf de datum waarop u start. Voor minima is 
betaling met Meedoen Pas mogelijk.

CURSUSSEN EN BEWEGING  

ONTMOETING  

DOET & ONTMOET:  Voor een kopje koffie of deelname aan een spel of 
activiteit. Op diverse locaties in Langedijk. 

HAAK- EN CREACLUB:  Elke donderdag in de Anbouw.
KOOK- EN EETCAFÉ:  Elke eerste woensdag van de maand in de Anbouw 

en eens in de twee weken op maandag in Veldzorg.
SAMEN ETEN:  Elke eerste en derde woensdag van de maand in 

Westervenne.
Vanaf september:

SENIORENKOOR:  Wekelijks op dinsdag in de Anbouw.
INTERNETCAFÉ:   Wekelijks in de Geist, de Bibliotheek en de Anbouw 

in Langedijk.
VROUWENACTIVITEITEN:  Maandelijks op dinsdag en elke donderdag in de 

Anbouw. Eens in de maand op zaterdag ladies night.

Countryline dansen k
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Door: Bèr Gordijn

TWEE vriendelijke, betrokken mensen, die zich op velerlei gebied in-
zetten voor hun medemensen. Dat zijn Joke Visser en Frank Bonsel. We 
stellen deze vrijwilligers graag aan u voor.

Joke Visser (62), is gehuwd en heeft 
twee dochters en drie kleinkinde-
ren. Zij woont in Noord-Scharwou-
de. Tot 2013 was zij werkzaam als 
receptioniste bij een autobedrijf. 
Daarnaast is zij vanaf 2010 raads-
lid voor Dorpsbelang Langedijk. 
Een voordeel van deze functie is 
dat zij, naast het dienen van de ge-
meenschap, aan de mensen in be-
grijpelijke taal kan uitleggen welke 
besluiten de gemeente heeft geno-
men en waarom. Uit sociaal gevoel 
en om actief te blijven heeft zij zich 
gemeld bij WPW. 

DE WIJDE VEERT 
Frank Bonsel (69), is gehuwd en va-
der van twee zonen en heeft twee 
kleinzonen. Hij woont al veertig jaar 
in Langedijk en was tot 2006 direc-
teur van de basisschool De Wijde 
Veert en voor de PvdA van 2006 tot 
2010 wethouder van Sociale Zaken 
en WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Na zijn pensioen 
doorkruiste Frank met zijn echtge-
note Europa met de camper, maar 
in 2014 begon het te kriebelen. Hij 
wilde zich ook nuttig maken voor 
zijn medemensen en meldde zich 
daarom ook aan bij WPW.

ACTIVITEITEN
Joke is Vrijwillig Onafhankelijk Ad-

viseur (VOA). Met Frank is ze actief 
bij de werkgroep Informatief Huis-
bezoek. Zij bezoeken hierbij men-
sen van 75+ om hen te ondersteu-
nen, te kijken of er hulpvragen zijn 
en hen zo nodig bij te staan tijdens 
de zogenaamde keukentafelge-
sprekken. Hier bekijkt de gemeente 
in welke mate mensen recht heb-
ben op ondersteuning vanuit de 
WMO. VOA’s houden in de gaten 
of er geen belangrijke zaken wor-
den vergeten en geven toelichting 
op de vragen. Ook herkennen zij 
tijdens de huisbezoeken signalen 
over problemen die bij de mensen 
leven en zorgen ervoor dat deze 
terechtkomen bij WPW, die daar-
op actie kan ondernemen. Zo be-
spreekt een coördinator van WPW 
regelmatig met de afdeling Wmo 
van het gemeentehuis welke knel-
punten gesignaleerd zijn.

RONDE TAFEL
Joke vertelt enthousiast over de 
door haar begin 2015 op eigen ini-
tiatief bij WPW opgerichte ‘ronde 
tafel’. Iedereen die daar behoefte 
aan heeft kan hier plaatsnemen en 
doen waar hij/zij zin in heeft. Niets 
is verplicht. Zo is Joke gek op ha-
ken, terwijl een ander een boek 
gaat zitten lezen of een praatje met 
de buur maakt. Vooral het hand-
werken is volgens Joke erg po-
pulair. Op deze wijze ontstaat er 
een gezellige ongedwongen sfeer, 
waarin de deelnemers automatisch 
een leuk contact met elkaar opbou-
wen en er zomaar een gezamenlijk 
gesprek plaats kan vinden over een 
onderwerp dat een van de deelne-
mers bezighoudt. Joke omschrijft 
deze bijeenkomsten als Doet & Ont-
moet. Er zijn nu ongeveer 26 deel-
nemers, maar zij komen natuurlijk 
niet allemaal tegelijk. Vooral het 
vrijwillig karakter - niets moet, alles 
mag - spreekt de mensen aan.

MAALTIJDBEZORGER
Frank vertelt dat hij startte bij WPW 
als maaltijdbezorger. Dat houdt 

Joke en Frank, in dienst van de medemens 
meer in dan alleen maar het af-
geven van de maaltijdbox. Een 
praatje, een steuntje in de rug bij 
problemen, het verrichten van een 
klein klusje, dit alles komt er van-
zelf bij. En niet te vergeten, voor de 
kinderen is het een hele geruststel-
ling te weten dat hun ouder(s) een 
goede maaltijd krijgen en dat er te-
gelijk ook een beetje op hen gepast 
wordt. Al gauw zag de directie meer 
mogelijkheden in hem en vroeg 
hem daarom of hij wilde sollicite-
ren naar een functie in het bestuur. 
Dat trok Frank wel en hij deed dat 
met succes met als gevolg dat hij 
nu als secretaris deel uitmaakt van 
het bestuur van WPW. Ook dit doet 
hij als vrijwilliger.

VOLDOENING
Onnodig om te zeggen dat beiden 
veel voldoening aan hun vrijwil-
ligerswerk beleven. Nu WPW tien 
jaar bestaat is het logisch om te 
vragen hoe tegen het werk van de 
stichting wordt aangekeken. Joke 
en Frank zijn daar duidelijk over: 
“WPW voorziet in een grote maat-
schappelijke behoefte door de vele 
activiteiten die worden ontplooid 
voor de oudere, alleenstaande of 
hulpbehoevende medemensen. 
Hulpverlening, mantelzorgonder-
steuning, klusjes, rouwverwerking, 
gespreksgroepen, groepsactivi-
teiten en ga zo maar door. Daarbij 
niet te vergeten de activiteiten voor 
jongeren. WPW heeft hiermee een 
sterke positie in de omgeving ver-
worven en terecht. De organisatie 
is zeer zinvol en nuttig en heeft zijn 
bestaansrecht al lang bewezen.” 
Frank benadrukt dat de afdeling 
Langedijk drijft op zeven betaalde 
werknemers en zo’n 250 vrijwil-
ligers. “Dat levert het werken bij 
WPW veel plezier en zingeving op. 
Ik zou zeggen: op naar de volgende 
tien jaar!”

Tenslotte maakt hij graag van de 
gelegenheid gebruik om een op-
roep te doen. Er is in Langedijk be-
hoefte aan vrijwillig maaltijdbezor-
gers. Is deze leuke, dankbare taak 
iets voor u? Meld u zich dan vooral 
aan via het servicepunt. ■
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5 jaar Kook- en Eetcafé in Veldzorg 
AL vanaf april 2013 bestaat het Kook- en Eetcafé, onder enthousiaste 
begeleiding van Anneke Langedijk (70) en Trudy de Rooy (71). Vijf jaar 
alweer, wat gaat het snel. Het Kook- en Eetcafé, gevestigd in Veldzorg aan 
de Dorpsstraat in Broek op Langedijk, werd ooit opgericht door Helga 
Hink. Trudy vertelt: “Anneke organiseerde in die tijd zelf spelletjesmid-
dagen en nam na enige tijd de kookactiviteit zelfstandig over. Ze vroeg 
mij daarbij te helpen, wat ik graag deed.”

Het café is opgezet om de deel-
nemers te helpen gezond te eten, 
gezamenlijk maaltijden te berei-
den en gezellig samen te zijn. An-
neke: “Belangrijk is een gezellige 
sfeer, waardoor makkelijk verbin-
dingen worden gelegd zodat men 
samen dingen gaat ondernemen.” 
Iets dat goed past bij de doelstel-
lingen van WPW: het vergroten van 
het netwerk en de oudere mens 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te laten wonen. Zoals Anneke het 
uitdrukt: “Streven naar kwaliteit 
van leven en geluk!” In principe is 

het Kook- en Eetcafé bedoeld voor 
alleenstaanden. Respect en zorg 
voor elkaar voeren de boventoon. 
Allerlei gespreksonderwerpen ko-
men aan bod, problemen worden 
besproken, afspraakjes gemaakt en 
natuurlijk wordt er ook gewoon ge-
zellig gekletst. 

NIEUWTJES UITWISSELEN
Het café is eens in de twee weken 
op maandag, van 9.15 uur tot onge-
veer 13.00 uur. Men vindt het dui-
delijk leuk elkaar weer te zien. Tij-
dens de koffie of thee worden eerst 
nieuwtjes uitgewisseld. Aan de 
hand van een actuele supermarkt-
folder wordt gezamenlijk het menu 

bepaald. Iedereen heeft een eigen 
taak. Boodschappen doen, koken, 
tafeldekken enzovoort. Alles wordt 
gezamenlijk gedaan. Anneke en  
Trudy houden toezicht en geven 
raad. Om circa 11.00 uur start het 
kokkerellen waarna gezamenlijk 
wordt gegeten. Om 13.15 uur ma-
ken de deelnemers plaats voor 
Doet en Ontmoet, een gezellige 
spelletjesmiddag. Er zijn tien deel-
nemers en daarmee is ook bijna het 
maximum bereikt. Er is eventueel 
nog ruimte voor één, hooguit twee 
personen. De deelnemers zijn over-
wegend dames, er is slechts één 
man bij die het bar gezellig vindt. 
De leeftijd ligt gemiddeld boven de 
tachtig jaar. Deelname aan de ge-
hele ochtend bedraagt € 5. Anneke: 
“Één euro hiervan sparen we voor 
een jaarlijks feestje, zoals een uitje, 
een kerstbrunch en dergelijke.”
Anneke en Trudy ervaren de door 
hun georganiseerde ochtenden als 
ontzettend gezellig en het geeft veel 
voldoening om op deze wijze iets 

voor hun mede-
mensen te kun-
nen betekenen. 
Bij deze de com-
plimenten aan 
deze lieve betrok-
ken dames!  ■

Een nieuw begin voor de schrijfgroep
DENKT u ook weleens: “Ik heb zoveel meegemaakt, ik zou het eigen-
lijk eens willen opschrijven of delen!” Dan bent u bij de schrijfgroep met 
docent Annemarie Pronk bij het goede adres

Zij nodigt u op enthousiaste wijze, 
op allerlei manieren uit, uw levens-
ervaringen op papier te zetten en 
aan de andere deelnemers voor te 
lezen. Dat geeft niet alleen plezier, 
maar ook verdieping van de eigen 
beleving en het contact met elkaar. 
Iedereen heeft een rijke bron aan 
ervaring om uit te putten. Heeft u 
interesse deel te nemen aan de 
schrijfgroep en krijgt u graag wat 

inspiratie en stimulans? U bent 
vanaf maandag 10 september van 
harte welkom. Elke maand komen 
de deelnemers bijeen op de twee-
de maandagmiddag van de maand 
van 13.30 tot 15.30 uur in De An-
bouw, Dorpsstraat 610, Noord-
Scharwoude. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u terecht bij het 
servicepunt van WPW Langedijk. ■

Door: Bèr Gordijn

Docent Annemarie Pronk k

Door: Bèr Gordijn



Houdt u ook zo van een lekkere, gezonde maaltijd? Dan kunt u gebruik maken
van de maaltijdenservice van Wonen Plus Welzijn. De maaltijden, bereid door de
voedingsdienst van Woonzorggroep Samen, worden thuis bezorgd. Er is
voldoende keuze uit verschillende seizoensgebonden gerechten
en menu’s, ook als u een bepaald dieet volgt! Onze maaltijden
worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon
bezorgd.

Elkaar versterken.
Dat is Samen meer kunnen.

U bepaalt zelf hoe vaak u een maaltijd
wilt bestellen en u bent vrij om uw
eigen maaltijd samen te stellen. Krijgt u
visite? Dan kunt u ook voor hen een
maaltijd bestellen.
 
 Iets voor u? Ga naar 
www.wonenpluswelzijn.nl of bel
0224-273150.
 

"Smakelijke en
verse
gerechten

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
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Wat doet de Woon Advies Commissie (WAC) 
Langedijk voor u

DE WAC beoordeelt bouwplannen in de gemeente Langedijk, inge-
diend door woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en gebouw- 
beheerders. De WAC geeft zo nodig passende adviezen om een woning 
het certificaat WoonKeur te laten verkrijgen. Dit kan een nieuwbouw-

complex zijn of renovatie van een bestaand complex. 

In een woning met het certificaat 
WoonKeur kunt u langer blijven 
wonen dan in een gewone woning. 
Er is dan namelijk al rekening mee 
gehouden dat een bewoner een 
lichte beperking of zelfs een wat 
zwaardere beperking kan krijgen. 
Dit sluit ook aan bij het overheids-
beleid, waarbij mensen zo lang mo-
gelijk thuis kunnen blijven wonen 

en daar zorg kunnen ontvangen. 

NIEUWBOUW
De WAC betrekt ook de omgeving 
bij de beoordeling van nieuwbouw 
en let daarbij op de aanwezigheid 
van winkels, dienstverlening en 
openbaar vervoer. Belangrijke za-
ken als men ouder wordt. De WAC 
denkt graag met u mee, om u zo 

lang mogelijk te laten genieten van 
uw levensloopbestendige woning. 
Voor meer informatie of passend 
advies neemt u contact op met de 
WAC Langedijk via servicepunt 
Langedijk. De Woon Advies Com-
missie is een werkgroep binnen 
WPW.

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers 
van WPW Langedijk!

Coverfoto en onderstaande foto gemaakt door: Mart Crok
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Servicepunt Heerhugowaard
Trefpunt Rozenlaan 

Rozenlaan 2
1702 TG Heerhugowaard

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

heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl
http://www.facebook.com/rozenlaan

Gemeente 
Heerhugowaard

Jaleesa Sax-Neels en Iet van den Berg

Al onze cursussen en activiteiten staan  
vermeld op www.wonenpluswelzijn.nl. 
Langedijk en Heerhugowaard geven ook een 
activiteitengids uit. Deze gids is af te halen bij 
het servicepunt van de betreffende locatie of 
neem telefonisch contact op. 

Hulp van vrijwilligers bij de computerinloop
Elke veertien dagen op de oneven week vindt 
op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur de com-
puterinloop bij Trefpunt Rozenlaan plaats. U 
kunt terecht voor al uw vragen over uw tablet, 
laptop, fotocamera of smartphone. 

Vrijwilligers Herman Strubel en Wicher Keijzer helpen 
u graag. U hoeft geen abonnee te zijn van WPW om 
van deze dienst gebruik te maken. U betaalt maar € 2 
en krijgt dan ook nog een lekkere kop koffie. “De heren 
zijn zeer volhardend”, zegt Joke, die met haar mobiel 
en haar laptop naar de computerinloop is gekomen. 
Ze wilde een ringtone op haar mobieltje hebben, en ze 
had problemen met de mail en met Ziggo, waar de he-
ren haar bij hielpen. Een andere bezoeker, Tom, wilde 
graag een cd op een usb-stick hebben. Wicher heeft dit 

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
• Praktische ondersteuning in en om het huis • Informatie, advies en 
ondersteuning • Maaltijden • Cursussen, activiteiten en voorlichtingen 
• Ondersteuning bij CVA of Dementie • Activeren en ondersteuning in 
kwetsbare situaties • Ondersteuning bij initiatieven • Ontmoeting in 
de buurt  • Personenalarmering •  Aan de slag •

CURSUSSEN & ACTIVITEITEN 
TREFPUNT ROZENLAAN, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
CREACAFÉ :  Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten € 2, inclusief 

koffie of thee.
HIGH TEA   Op donderdag 18 oktober vanaf 14.00 uur. Deelname 

bedraagt € 8 per persoon. Graag tevoren aanmelden.  
YOGA:  Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. De lessen 

worden gegeven door Monique Scholting en de 
kosten zijn € 8 per keer. Van te voren opgeven.

ZONDAGACTIVITEITEN:  Tweede zondag van de maand is er bingo. Kosten € 5 
voor vijf kaarten of € 1 per losse kaart. Inloop vanaf  
13.30 uur en de bingo is van 14.00 tot 16.00 uur.

DOET & ONTMOET:   Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Samen spelletjes 
doen en lezen. Kosten € 2, inclusief koffie of thee.

COMPUTER INLOOP:  Donderdag in de oneven weken van 10.00 tot 12.00 
uur. Er is dan een computerinloop voor al uw digitale 
vragen en de Doet & Ontmoet voor de gezelligheid, 
spelletje, praatje en samen lezen. € 2, incl. koffie/thee.

INLOOP  
WIJKVERPLEGING:  Heeft u vragen voor de wijkverpleging of misschien 

hulp nodig? Dan kunt u elke tweede dinsdag van de 
maand vanaf 11.00 tot 12.00 uur bij ons langskomen. 
Deze inloop is gratis.

REPAIRCAFÉ:  Heeft u iets dat stuk is en u wilt het laten maken? Dan 
kan dit bij het repaircafé. Zij zijn hier elke eerste en 
derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 

voor hem geregeld. Komt u ook gerust eens langs met 
vragen over uw software, telefoon of computer! Voor 
problemen met uw desktop PC kan er een afspraak aan 
huis gemaakt worden.

Door: Lisette Kreijger



HIERONDER drie van onze vrijwilligers in beeld, die zich 
ieder op hun eigen wijze op een geweldige manier inzetten 
voor WPW. Alle drie vinden ze de vrijblijvendheid van WPW 
erg fijn; ze kunnen zelf bij WPW aangeven, of het wel of niet 
schikt om een klus te doen. 

ANNIE STRUBEL  
Annie Strubel (67) is nu al tweeën-
halfjaar een actieve vrijwilligster bij 
WPW. Dit naar aanleiding van een 
advertentie in de krant waar zij sa-
men met haar man op reageerde. 
Ze doet naaiklusjes voor de abon-
nees, brengt magazines rond, één 
keer in de veertien dagen is ze gast-
vrouw bij de computerinloop, ze is 
invalster voor de boodschappen-
dienst en in november helpt Annie 
mee met speculaas bakken. Ook or-
ganiseert ze samen met een andere 
vrijwilligster de high tea. Haar man 
helpt onder andere bij de compu-
terinloop. 
 
HIGH TEA  
Vooral het organiseren van de high 
tea vindt Annie echt fantastisch, 
want, zo zegt ze: “Ik hou ontzettend 
van koken en bakken, dus ik kan 
me helemaal uitleven!” Annie ver-
telt dat ze het prachtig vond om te 
zien hoe de dames die naar de high 
tea kwamen, ervan genoten en 
plezier hadden. “En dat voor maar 
acht euro per persoon”, voegt ze er-
aan toe. Wilt u ook een keer gezel-
lig deelnemen aan de high tea? Bel 
dan even met het servicepunt van 
Heerhugowaard. Het wordt twee 
keer per jaar gehouden.  
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Al elf jaar tuinvrijwilliger
Door: Lisette Kreijger

ANNELIES KAPTEIN  
Annelies Kaptein (63) uit Heer-
hugowaard komt uit de verpleging 
en werkt nu al acht jaar op het ser-
vicepunt bij WPW. Haar werkzaam-
heden zijn heel veelzijdig: als de 
abonnee een dienst aanvraagt, kop-
pelt Annelies daar een vrijwillig(st)
er aan. Tevens doet ze bijbehorende 
administratieve werkzaamheden. 
“Maar”, zo vertelt ze, “bepaalde 
klussen nemen we niet aan, omdat 
dat teveel werk is voor een vrijwil-
liger. Deze mag maar maximaal an-
derhalf uur aan de klus besteden.”
 
DEEL VAN EEN TEAM  
Annelies vindt het heerlijk om te 
doen. “Je bent wel vrijwilliger, 
maar je bent een deel van een team 
en dat is heel erg leuk.” Ze kent niet 
iedereen die belt persoonlijk, maar 
ze geniet zichtbaar van het contact 
met alle abonnees en haar collega’s 
op het servicepunt. Dat zijn ook al-
lemaal vrijwilligers. Zelf zegt ze al-
tijd: “Ik ga naar mijn werk”, want zo 
ervaart zij het. 

JOS VAN HAGEN  
Jos van Hagen (76) uit Heerhugo-
waard was jarenlang projectengi-
neer en werkte bij een bedrijf in hijs-
werktuigen. Toen hij met pensioen 
ging vroeg hij zich af: “Hoe kan ik 
mijn tijd vullen?”. Aan de hand van 
een aankondiging van WPW tijdens 
een expositie van wat er te doen 
was in Heerhugowaard, meldde hij 
zich aan als klusvrijwilliger. In het 
begin, tijdens zijn pensioen, werd 
hij soms nog wel eens uitgezonden 
naar Qatar, nu is hij de klusjesman 
voor WPW en soms doet hij het ver-
voer. En, zo zegt hij: “M’n vrouw en 
ik zijn ook graag bij de kinderen en 
de kleinkinderen. Die houden onze 
handen wel bezig.”
 
VEEL WAARDERING  
De werkzaamheden van Jos vari-
eren van een lekkend kraantje re-
pareren, een lampje ophangen tot 
een plintje bevestigen. Jos legt uit: 
“Het gaat hier dus om alles wat 
binnen het bereik van een klusjes-
man ligt. Een elektrische installatie 

aanleggen doen wij niet.” Jos geeft 
enthousiast aan dat hij dit vrijwilli-
gerswerk heel leuk vindt: “Je krijgt 
van de mensen die je helpt ontzet-
tend veel waardering.” U kunt Jos 
inschakelen en een kopje koffie na 
de klus is heel erg welkom.



• Chantel’s Mengelmoes & Chantel’s Moestuin
• Tafeltje Dekje maaltijden, eerlijk en vers

• Catering op maat, kookworkshops,  
diners in de zaal bij Buitenzorg

Zó veel leuke en mooie culinaire activiteiten hebben wij, 
waai maar eens   langs hoor!

Dr. Wilminkstraat 143, Zuid-Scharwoude
Zorgcentrum Buitenzorg

T: 06-14447365
www.chantelsmengelmoes.nl

Vrijwillige administratieve 
ondersteuning via WPW 

VRIJWILLIGE administratieve ondersteuners zijn 
in de gemeente Hollands Kroon actief om een ieder 
te helpen die vragen heeft op financieel gebied. We 
zien dat zowel jongere als oudere mensen het steeds 
lastiger vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Door veranderde omstandigheden zoals scheiding, 
verhuizing of opname partner in verpleeghuis kan 
het ook zijn dat het onduidelijk is hoe de toekomst er 
financieel uit ziet.

re organisaties voor even-
tuele doorverwijzing. 
Werkzaamheden van de 
administratieve onder-
steuners zijn onder an-
dere:

  Gezamenlijk administra-
tie op orde maken

  Samen post opbergen
  Samen ingewikkelde 
brieven en/of formulie-
ren doornemen 

  Inzicht geven in inkom-
sten en uitgaven: samen 
begroting maken

  Helpen bij aanvragen en 
invullen aanvraagformu-
lieren

  Helpen bij aanvragen 
van toeslagen

  Ondersteuning bieden 
en advies geven voor 
grotere financiële zelf-
redzaamheid

 
Wilt u meer informatie of 
heeft u vragen? 
Neem dan contact op met 
WPW, Marika de Jager, 
mail naar m.dejager@
wonenpluswelzijn.nl 
of bel 0224-273140.

De statushouders zijn 
ook een groep, die soms 
niet helemaal snapt hoe 
de Nederlandse regels in 
elkaar steken op finan-
cieel gebied. Het Nibud 
zegt dat  minstens 40% 
van de Nederlanders wor- 
stelt met financiële pro-
blemen. De vrijwilligers 
krijgen een training van 
het Nibud, voordat zij 
ingezet worden. Er zijn 
goede contacten met de 
afdeling Schulddienstver-
lening van de gemeente  
Hollands Kroon en ande-

Geld maakt niet gelukkig,
zeggen ze, maar van

geldproblemen kun je 
wel ongelukkig worden… 

     JVW Uitgeverij 
& Max 

Grafische Vormgeving
feliciteren 

Wonen Plus Welzijn 
met hun 

10-jarig bestaan!



‘Dat is nou net even die bredere kijk’
EMMARIKE VRIEND is wijk-
verpleegkundige bij Stichting 
Evean. Dit is een thuiszorgorga-
nisatie die al vele jaren prettig sa-
menwerkt met WPW en op ver-
zoek van huisarts of instanties bij 
mensen langsgaat om te kijken 
wat er nodig is. Al ze een signaal 
doorkrijgt via de vrijwilligers van 
WPW, gaat ze soms ook zelf op pad 
om polshoogte te nemen. 

Emmarike heeft een groot netwerk 
opgebouwd en heeft zich aange-
sloten bij diverse buurtplatforms. 
Hierdoor weet ze adequaat te han-
delen tijdens een bezoek aan de 
hulpvrager. Als er wat vertrouwen 
is ontstaan, schakelt ze zo nodig 
een andere organisatie in, zoals 
MET Welzijn of WPW. Onlangs 
stuurde ze een 80+er door naar de 
Hugohopper, zodat deze mevrouw 
zelfstandig naar haar broer toe kon. 
Ook wees ze iemand op de dien-

stenvoucher, die via de gemeente 
aan te vragen is. “Dat is nou net 
even die bredere kijk”, zegt Emma-
rike. 

PERSONENALARMERING 
De (niet-toewijsbare) zorg, die 
Evean aan de abonnees van WPW 
biedt, is gratis. Kiest men bij aan-
schaf van een personenalarmering 
voor opvolging door professionals, 
dan is een indicatie van de wijkver-
pleegkundige nodig. Zo niet dan 
wordt een uurtarief in rekening ge-
bracht. Uiteraard kan men altijd kie-
zen voor mantelzorgopvolging.

ZIEKENHUIS
Emmarike moedigt ouderen al-
tijd aan om abonnee te worden 
van WPW. Zo kunnen ze anderen 
ontmoeten of worden ze met een 
vrijwilliger in contact gebracht die 
hen bijvoorbeeld kan helpen bij al-
ledaagse praktische zaken. ■

Project ‘Aan de Slag’ 
nog steeds in volle gang

Vanaf 1 januari 2015 is vanuit de 
regering besloten dat de wijkver-
pleegkundige naast de zorg voor 
de individuele cliënt (S2-taken) 
ook wijkgericht moet kunnen wer-
ken (S1-taken). Meer hierover we-
ten? Elke tweede dinsdag van de 
maand is er bij WPW op de Rozen-
laan spreekuur van 11.00 tot 12.00 
uur, waar mensen naartoe kunnen 
met vragen over zorg en welzijn 
en over veranderingen in de zorg.

BEHROUZ uit Iran toont trots 
het certificaat dat hij op 19 april 
van dit jaar in ontvangst nam op 
het COA, het asielzoekerscentrum 
in Heerhugowaard. Het Project 
‘Aan de Slag’, dat opgezet is door 
Faros en in oktober vorig jaar van 
start ging, is nog steeds in volle 
gang. De asielzoekers die succesvol 
deelgenomen hebben aan dit pro-
ject krijgen zo’n certificaat voordat 
ze het COA verlaten. 

Behrouz zette zich in voor Forum 
II, een woonvoorziening in Heer-
hugowaard voor mensen met een 
chronische lichamelijke ziekte. Hij 
mocht moestuinbakken aanleggen, 
balkons opknappen en rolstoel-

Door: Lisette Kreijger

rijden met ouderen. “Ik vond het 
heel leuk om daar te helpen, werk-
loos zijn is niet goed”, zegt Behrouz. 
Brenda, vrijwilligster bij WPW, vult 
aan: “Met het diploma kunnen ze 
bij werkgevers aantonen dat ze vrij-
willigerswerk gedaan hebben en la-
ten zien dat ze initiatiefnemers zijn.” 
Sommigen hebben in februari de 
EHBO-training gedaan, waardoor 
ze nu bekwaam zijn om op evene-
menten te staan om te helpen. 

WERELDTUINEN
Rim uit Syrië vertelt dat ze onlangs 
bij de ‘Wereldtuinen’ in de Beem-
ster was, waar vrouwen van allerlei 
culturen samenkomen om met el-
kaar soep te bereiden en tulpen te 
koppen en te verzamelen. “It’s nice 
for me to have contact with other 

people from other countries”, ver-
telt ze.  Oftewel: “Ik vind het fijn in 
contact te zijn met mensen uit an-
dere landen.” Op de tafel (zie foto) 
zijn alle activiteiten gepresenteerd 
waar de statushouders zich nog 
voor in kunnen schrijven, zoals het 
vouwen van kleding voor Stichting 
Babyspullen en klusjes doen voor 
Softbalvereniging Herons. ■

Door: Lisette Kreijger
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DRIE jaar geleden stond Klaas Madderom (68) in wat we toen nog 
de nieuwsbrief noemden, omdat hij sinds 2001 als vrijwilliger 10.000 
klussen had uitgevoerd. Met zo’n twintig tot dertig opdrachten per week 
moeten dat er nu zeker 2.500 meer zijn. Omdat hij wekelijks vier dagen 
aan het werk is, heeft hij als enige vrijwilliger de beschikking over zijn 
‘eigen’ klussenbus vol met gereedschap en materialen. Praten met Klaas 
is in gesprek gaan met misschien wel de meest ervaren vrijwilliger die er 
bij WPW rondloopt en die dus veel te vertellen heeft.

Klaas bezoekt in 1999 met zijn 
vrouw de Westfriese Flora in Bo-
venkarspel, loopt er de vetera-
nenziekte op en raakt uiteindelijk 
arbeidsongeschikt. Op aandringen 
van zijn vrouw is hij in 2001 vrijwil-
ligerswerk gaan doen bij Service 
Plus, de voorloper van WPW. Zijn 
ouders hadden een tuincentrum 
en misschien komt daar zijn voor-
keur voor tuinklussen vandaan. Het 
laatst werkte hij als stratenmaker 
en dat komt goed van pas bij het 
aanleggen of ophogen van een 
tuinpad of terras. Maar voor een 
klusje in huis draait hij zijn hand 
ook niet om.

FLEXIBEL 
Klaas werkt heel zelfstandig: haalt 
opdrachtbonnen uit zijn postvak en 
deelt zelf het werk in. Hij heeft veel 

vaste tuinklanten, waar hij zonder 
afspraak regelmatig heen gaat. Hij 
weet wel, wat er dan moet gebeu-
ren. “Ik ben flexibel, kijk niet op een 
uurtje. Soms is er een extra klusje 
in huis of tuin en dan zeg ik nooit 
nee. En als ik het niet red, kom ik 
gewoon nog een keer terug. Je 
maakt de mensen daarmee heel 
blij. Ik heb een wachtlijst van 1 á 2 
weken en ben een goede klant bij 
het afvaldepot in Schagen. Ik kan 
er zo doorrijden.” En wat vindt zijn 
vrouw ervan, dat hij zoveel van huis 
is? “Ik heb een heel lieve vrouw. 
Ze zegt weleens ‘moet je niet eens 
stoppen’, maar ze staat helemaal 
achter me. Tegenwoordig ga ik wel 
tussen de middag naar huis om te 
eten; dat deed ik altijd onderweg, 
maar ik geniet nog van elke dag.”■
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Door: Martin Swart

Trouwe vrijwilliger Klaas Madderom 
heeft heel veel anekdotes te vertel-
len. Een greep op deze pagina en op 
pagina 31:

BEGRAFENIS
Heel bijzonder was het verzoek om 
een hondje te begraven. Ik heb een 
boom uit de tuin gehaald, een gat 
gegraven en een kistje gemaakt. 
Samen hebben we plechtig de be-
grafenis uitgevoerd. Daarna heb ik 
nog het graf van een kruis en plant-
jes voorzien, om het helemaal af te 
maken.

EENZAAMHEID
Als het mooi weer is, komen de men-
sen vaak bij je zitten. Kijken ze wat 
je aan het doen bent en dan gaan ze 
praten. Ze zijn blij dat er weer eens 
iemand is, om tegen aan te kletsen. 
De eenzaamheid is heel groot. Ik 
denk dat wel in zeventig procent van 
de gevallen ook het verhaal aanho-
ren belangrijk is. Ik ben een goede 
luisteraar. En bij de koffie willen ze 
graag verder praten. Dan hoor ik ook 
schrijnende gevallen. Mensen die 
hun kinderen niet meer zien of die 
er geen zin meer in hebben. En als 
ze nog niet uitgepraat zijn, dan nog 
maar een kop koffie. Ik stel wel eens 
voor om via het servicepunt iemand 
voor gezelschap te regelen. Dat wil-
len ze gek genoeg dan meestal niet, 
terwijl de eenzaamheid toch groot is.

ONMACHT
Mensen voelen zich vaak bezwaard 
dat ik voor ze aan het werk ben en 
dat zij niet kunnen helpen. Gaan ze 
soms toch vanaf de rolstoel of rolla-
tor een beetje meehelpen. Soms zit-
ten ze te huilen van onmacht of pijn.

Ervaren vrijwilliger 
met veel mooie 
verhalen 
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abeel
acacia
boswilg
ceder
cypres
den
duindoorn
eik

Los de woordzoeker op en maak kans op een
VVV-cadeaukaart ter waarde van € 12,50.

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:

Emmy van Elsas (Sint Pancras)

Tiny Sjerps (Heerhugowaard)

Anneke Koning (Schagen)

Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl
(onder vermelding van uw naam en adresgegevens) 
of stuur naar:  Wonen Plus Welzijn 

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen

esdoorn
grapefruit
haagbeuk
jeneverbes
kastanje
kerspruim
kurkboom
laurier

linde
mandarijn
mimosa
moerbei
olijf
papierberk
peer
pluimes

populier
sierappel
sumac
taxus
vijg
walnoot
zilverspar

De inzending dient voor woensdag 1 augustus 2018 
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht 
en worden vermeld in het volgende WPW Magazine.

• PRIK HET OP HET BORD •

Blijf niet met uw wens rondlopen maar stuur het ons. Dat kan per mail: info@wonenpluswelzijn.nl. 
Maar het kan ook bij een Servicepunt in de buurt. De adressen vindt u elders in dit magazine. 

Bewegen is gezond voor ouderen 
Voorlichtingsmiddag op woensdag 19 

september van 14.00 tot 16.00 uur over 
dit onderwerp in samenwerking met Team 
Sportservice Schagen in gebouw Onder 

de Acacia’s in Schagen. 
Kosten € 2 per persoon. Aanmelden vóór 
14 september. Noteer deze waardevolle 

voorlichting alvast in uw agenda!

Houdt u van tuinieren en van gezelligheid of kent 

u iemand voor wie dat geldt? Wij zoeken tuinvrij-

willigers die onze, veelal oudere, abonnees af en 

toe een uurtje willen helpen. Denk hierbij aan licht 

snoeiwerk, grasmaaien, onkruid wieden. Enthousi-

ast geworden? Meldt u aan bij het servicepunt bij 

u in de buurt.

Bent u iemand die het leuk 

vindt op bezoek te gaan bij 

ouderen? Voor een kopje koffie
 

of thee, een gezellig praatje
, 

wandeling of een spelletje?

Voor verschillende mensen zij
n 

wij op zoek naar vriendschap-

pelijke huisbezoekers. Inte-

resse? Meer info bij het ser-

vicepunt bij u in de buurt.

Corrie Bruin en Anneke Stubbe 

zijn al 25 jaar actief bij Graag 

Gedaan Dirkshorn. Veel dank en 

bloemen voor de jubilarissen!

Zet je     en je ❤ open

WPW organiseert in nauwe samenwerking met 
de Ouderenbonden en Vluchtelingenwerk Neder-

land, afdeling Schagen een 

OPEN INLOOPMIDDAG
met woord, muziek en 

heerlijke hapjes

op woensdag 10 oktober tussen 14.00 en 16.00 
uur in gebouw Onder de Acacia’s in Schagen. 

De zaal gaat open om 13.30 uur. 

Wij willen alle inwoners van onze gemeente 
graag in contact brengen met ‘nieuwe Nederlan-
ders’ om zo het onderlinge begrip te vergroten.
Uitgebreide informatie vindt u 
in september in de volgende 
uitgave van dit magazine en 
in de lokale media.

Op zoek naar leuk vrijwilligers-
werk of juist op zoek naar een 
vrijwilliger in de gemeenten 
Schagen en Hollands Kroon, 

kijk dan eens op website www.
noordkopvoorelkaar.nl of ga 

eens langs bij het Vrijwilligers-
punt op Markt 18 in Schagen.

De Parkzichtactiviteiten heeft een eigen 
beamer.Met dank aan: de Zingende 

Wielen, Vishandel Bert Mulder, ten Brinke 
bestrating en Weijers beeld en geluid.



advertorial

Voor een geschikte woning 
voor senioren
Lauw Meijers Aangepast Wonen is 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het geschikt maken van de woning 
voor ouderen of mensen met een be-
perking. U kunt daarbij denken aan 
het weghalen van drempels in de wo-
ning waarbij dit afgewerkt wordt met 
keurige drempelplaten van alumini-
um in desgewenst een houtkleur. 

Of het maken van bijvoorbeeld een oprit-
je bij de voordeur en/of achterdeur en/of 
schuurdeur om makkelijker met de scoot-
mobiel of rollator of rolstoel naar binnen 
of buiten te kunnen. Het materiaal wat 
hiervoor gebruikt wordt is weersbesten-
dig en heeft een antisliplaag waardoor het 
stroef is bij zowel droog als nat weer en is 
tevens geluiddempend. 

WANDBEUGELS
Daarnaast maakt het Schager bedrijf ook 
speciale opklapbare wandbeugels of vaste 
wandbeugels in toilet, badkamer en dou-
che. Deze zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten en kleuren. Of wat dacht u 
van een opklapbaar zitje in de douche om 
zittend te douchen? Ook dat is allemaal 
mogelijk. Als de vloer glad is maken wij 
deze stroever door een antislipcoating aan 
te brengen, dit voorkomt het uitglijden in 
de douche. 

OPLOSSING
Wordt het reinigen na het toiletbezoek 

lastig vanwege bijvoorbeeld reuma? Ook 
dan heeft de onderneming daar een op-
lossing voor in de vorm van een douche/
föhn toiletbril die in plaats van de be-
staande bril wordt gemonteerd. Hiervoor 
zijn geen hak- en breekwerkzaamheden 
nodig. De bril zorgt voor het reinigen en 
drogen van de onderzijde van het lichaam 
en is ook nog eens hygiënisch en verfris-
send.
Kijk voor meer informatie op 
www.lauwmeijers.nl.

SMAKELIJK EN VERANTWOORD
Houdt u ook zo van een lekkere, ge-
zonde maaltijd? Dan kunt u gebruik 
maken van de maaltijdenservice van 
Wonen Plus Welzijn. De maaltij-
den, bereid door de voedingsdienst 
van Woonzorggroep Samen, worden 
thuis bezorgd. Er is voldoende keuze 
uit verschillende seizoensgebonden 
gerechten en menu’s, ook als u een 
bepaald dieet volgt! Onze maaltijden 
worden in de gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon bezorgd. 

Alle maaltijden worden vers voor u ge-
maakt. We gebruiken de beste ingredi-
enten en werken daarin nauw samen met 
MaxiVers. Wist u dat we gebruikmaken 
van streekgebonden producten uit de kop 
van Noord-Holland? 

KOELVERSE LEVERING
Wij hechten veel waarde aan gezonde 
maaltijden, die ook smakelijk zijn. De 

advertorial

maaltijden worden koelvers geleverd, zo 
kunt u zelf bepalen wanneer u de maal-
tijd verwarmt en opeet. De maaltijden 
worden maandag tot en met zaterdag 
bezorgd. U bepaalt zelf hoe vaak u een 
maaltijd wilt bestellen en u bent vrij om 
uw eigen maaltijd samen te stellen. Van 
één, twee of drie gangen. Krijgt u visite? 

Dan kunt u ook voor hen een maaltijd 
bestellen.
Wilt u meer informatie over de maaltij-
denservice, of wilt u een maaltijd bestel-
len? Neem dan contact op met Wonen 
Plus Welzijn via 0224-273150 of kijk op 
 www.woonzorgggroepsamen.nl 
www.wonenpluswelzijn.nl
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NOODSITUATIE
Ik was eens bezig in Wieringerwerf. 
Valt daar een vrouw over een tegel. 
Ik heb de buren erbij moeten halen, 
want alleen kon ik haar niet tillen. 
Via het servicepunt is er een arts ge-
komen en ik bleef tot er voldoende 
hulp was, want zo kon ik haar niet 
achterlaten. Ik heb wel eens iemand 
in zo’n hopeloze situatie aangetrof-
fen, dat ik het servicepunt heb ge-
beld om te zeggen, dat er meteen 
iemand moest komen. En dan blijf 
ik, tot er iemand is. Dat bellen doe 
ik dan in de auto, nooit in aanwezig-
heid van de klant!

SLAGROOM
Er zijn ook dingen die ik wel heel 
apart vind en niet goed begrijp. Zo 
zijn er vaste klanten waar ik regel-
matig kom. Als ze verhuizen dan 
hoor ik daar nooit meer iets van, ook 
niet van het servicepunt. Wat ik ook 
nooit zal begrijpen is het volgende: 
ik heb mijn klus klaar bij mensen en 
de spullen opgeruimd. Zitten ze aan 
de koffie als ik aangeef weg te gaan, 
maar dan vragen ze niet of ik ook 
een kop wil. Maar meestal gaat het 
gelukkig anders. Er is iemand waar 
ik al begin met koffie en slagroom. 
Die klant zegt: ik heb elke dag slag-
room en dat doe ik zolang ik er nog 
ben.
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Anekdotes van vrijwilligers

door J.D. Berlinger
LAPTOP GEHACKT? 
“Hallo meneer, nou heb ik het wéér. 
Mijn laptop is gehackt en hij doet he-
lemaal niks meer! Ik ben alles kwijt. Is 
daar nog wat aan te doen?”
Ik ben gaan kijken. “Waar is het snoertje 
van de voeding?”
“Geen idee, ik heb er geen verstand 
van.”  
Onder het bureau gekeken, daar zag ik 
het snoertje liggen. Het stekkertje in de 
laptop gestoken, die snel weer tot le-

ven kwam en het natuurlijk nog prima 
deed. Hij was niet gehackt, de accu was 
slechts leeg…

DONGEL WEG 
Ik werd gebeld door een mevrouw: 
“Hoi, mijn internet doet het niet meer.” 
Mevrouw had een computer met don-
gel voor draadloos internet en dat 
werkte voorheen uitstekend. Na contro-
le bleek de dongel echter weg te zijn en 
tsja, dan heb je geen draadloos internet 
meer. Oorzaak: de werkster had iets te 
fanatiek stof gezogen en had de dongel 
uit de pc getrokken. De stofzuigerzak 
werd geleegd en ja hoor, daar was-ie. 
Vijf minuten later had mevrouw weer 
draadloos internet!

door Bets van den Hoek
BLOCKPUZZEL 
Ik was voor preventief huisbezoek bij 
een meneer van 96 jaar oud. Hij kon 
niet zo goed meer zien, maar deed nog 
wel spelletjes op zijn tablet. En voordat 
ik wegging, moest ik zijn spelletje zien. 
Het bleek een blockpuzzel te zijn. Wat 
denkt u? Ik ben nu zelf aan dit spelletje 
verslaafd! Zo kun je nog wat leren van 
een 96-jarige. Dat maakt het zo leuk om 
huisbezoeken te doen.

door Peter C. Meijer
TEL ZE ALLEMAAL 
Er kwam een mail met de vraag, welke 
VOA er naar…… wilde gaan. Ik kon wel 
en belde de mevrouw op. Zij was al 
87 jaar maar deed alles nog zelf. Haar 
huisje zag er keurig uit net als haar tuin. 
De tuin bijhouden was haar teveel, daar 
had ze hulp voor. “En verder?” vroeg ik.
Ook de ramen lappen, stofzuigen en 
vitrage van de rails afhalen bleek las-
tig. “Is het iets om met iemand van het 
Wijkteam te praten?” stelde ik voor. Dat 
wilde ze wel en ik belde direct naar de 
gemeente. “Als u wilt, kan ik ook bij het 
keukentafelgesprek zijn”, zei ik haar. Dat 
wilde ze wel. Maar na een paar dagen 
belde ze om te zeggen, dat zij dat ge-
sprek best zelf kon voeren. Ook prima.
Een week later vroeg mevrouw mij te 
komen, ze moest het verslag van het 
keukentafelgesprek ondertekenen. Ver-
volgens begon zij over haar privéleven 
te praten. Zij had drie mensen verloren, 
onder wie een zoon. “Hoe vang je zo-
iets op?” vroeg ik haar. Zij antwoordde: 
“Gelukkig ben ik gelovig, er is geen 

waarom en ik tel mijn zegeningen.”
Ik vond het geweldig dat mensen zo’n 
vertrouwen in God kunnen hebben. Tij-
dens het kopje thee dat wij samen dron-
ken kwamen er nog veel andere zaken 
aan de orde. Een aantal daarvan wil je 
liever niet meemaken. Haar Godsgeloof 
sleepte haar door die moeilijke tijd heen 
en haarzegeningen telde ze allemaal.

door Theo Willemse
BELEVENISSEN VAN EEN 
KLUSJESMAN
Ik kwam bij een man omdat zijn stop-
contact stuk was. Wat bleek: het stop-
contact met leiding en al hing los aan 
het plafond. Meneer was met zijn scoot-
mobiel weggereden en was vergeten 
de stekker uit de oplader te halen. Ge-
lukkig kon ik hem helpen! 
Het elektrisch bediende kattenluikje 
werkte niet meer op de chip, die de poes 
in zijn nek had. Het beest kon er niet 
meer in en niet meer uit. Na reparatie 
van een losse draad moest er natuurlijk 
even worden getest. Maar de poes lag 
lui en languit op de bank en was niet 
van plan te bewegen. Met vereende 
krachten werd het dier naar het luikje 
gedragen en jawel, het luikje deed het 
weer. Weer een abonnee tevreden.
Een lamp ophangen bleek eigenlijk een 
klusje van niks. Toen ik klaar was vroeg 
de bewoner of ik niet wat vaker langs 
wilde komen. Hij bleek mij wel aardig 
te vinden! Aangezien ik al meer dan 50 
jaar gelukkig getrouwd ben, zei ik hem 
daar geen behoefte aan te hebben. Hij 
vond het jammer en diep van binnen 
voelde ik een beetje met hem mee.
De schakelaar van het keukenlicht was 
kapot. Ik kon het snel repareren. De 
vriendelijke dame bood mij een kopje 
thee aan, dat sloeg ik niet af. Maar toen 
zij me ook een plakje kerstbrood aan-
bood zei ik, daar geen trek in te heb-
ben… het was inmiddels half februari!

door Danielle van Westrienen
KOOR ‘OP EIGEN WIJZE’ 
Gefeliciteerd met jullie tienjarig be-
staan. Wij hebben net zelf ons eigen 
driejarig bestaan gevierd. Onze prach-
tige naam ‘Op Eigen Wijze’ omvat alles: 
zelfstandige mensen, ieder wijs op zijn 
manier, eigen interesses in de muziek 
en zeker in elkaar. Waar zoveel plezier 
en saamhorigheid bij elkaar komt.
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OP VERTOON VAN
DEZE

ADVERTENTIE
10%

 KORTING

Niet geldig in 
combiatie met 
acties, 
aanbiedingen 
of uitverkoop. 
Geldig vanaf 
februari 2018. 


