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Viering 10-jarig jubileum WPW later in het jaar

Dit jaar viert Wonen Plus Welzijn haar 10-jarig ju-
bileum. Dit kan niet ongemerkt voorbij gaan. De vo-
rige uitgave van het magazine van WPW was daarom 
een jubileumnummer: een extra dik nummer, waarin 
we zowel vooruit als terug hebben gekeken. We gaven 
tevens aan dat we met de vrijwilligers, waarop onze 
organisatie draait, in september het jubileum wilden 
vieren. Om verschillende redenen is dit niet haalbaar 
en wordt dit feest verschoven naar later dit jaar. De 
opzet gaan we ook iets veranderen. De invulling van 
de middag blijft hierdoor nog even een verrassing. 
Een persoonlijke uitnodiging voor al onze vrijwilli-
gers volgt binnenkort.  

NIEUWS
Ook in dit magazine hebben we weer nieuws en in-
formatie over verschillende diensten, ontwikkelin-
gen en betrokken vrijwilligers. De voorpaginafoto 
betreft de maaltijdservice van WPW. Er zijn schitte-
rende foto’s gemaakt om de beleving van de maal-
tijdservice weer te geven. Elke maaltijd kan namelijk 
een feestje zijn. Wij helpen mee aan het dementie-
vriendelijk maken van de gemeenten in haar werk-
gebied. Voor de toekomst is een enorme toename 

van mensen met dementie te verwachten, dus de-
mentie is een onderwerp waar we allen mee te ma-
ken kunnen krijgen. Het is belangrijk om daar nu al 
op in te spelen 

WERKLEERBEDRIJF
Werkleerbedrijf de Factorie in Schagen is volop in 
beweging. Door de collega’s van WPW, de vrijwil-
ligers en de vele kandidaten worden er elke dag 
nieuwe initiatieven ontwikkeld. De laatste stand van 
zaken kunt u lezen in dit magazine. 

We wensen u veel leesplezier!

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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Dementievriendelijke 
gemeenten    
OP dit moment hebben in Nederland ongeveer 270.000 mensen de 
ziekte dementie, waarvan er 200.000 mensen thuis wonen en 70.000 
zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Vanwege de 
stijging van de levensverwachting en de toenemende vergrijzing stijgt 
het aantal mensen met dementie in Nederland naar verwachting naar 
500.000 in het jaar 2040.  Eén op de vijf Nederlanders krijgt de ziekte. 
De gevolgen van de ziekte voor de persoon zelf zijn enorm groot, zowel 
op lichamelijk, sociaal als psychisch vlak, maar dit geldt ook zeker 
voor de mantelzorger(s), familie en directe omgeving. Alles verandert 
wanneer jezelf of je partner de ziekte dementie krijgt.
Wat de problematiek versterkt, is 
dat mensen steeds langer zelfstan-
dig blijven wonen, ook met demen-
tie. Iedereen is zo langzamerhand 
tot het inzicht gekomen dat we het 
met de huidige inrichting van zorg 
en welzijn in Nederland niet gaan 
redden, om de uitdagingen het 
hoofd te bieden.  Mantelzorgers 
vormen een belangrijke, zo niet 
de belangrijkste schakel in de zorg 
en het welzijn voor thuiswonende 
mensen met dementie. De signa-
len dat steeds meer mantelzorgers 

overbelast raken, nemen voortdu-
rend toe. Om deze redenen heb-
ben veel gemeenten in Nederland 
zich uitgesproken om dementie- en 
mantelzorgvriendelijk te worden.
Mensen met dementie en hun man-
telzorgers moeten een goede ‘plek’ 
krijgen in de samenleving. Dat kan 
door dementie zoveel mogelijk uit 
de taboesfeer te halen en te zorgen 
voor voorzieningen die nodig zijn

TABOES DOORBREKEN
Veel gemeenten hebben om deze 

redenen het streven om ‘dementie-
vriendelijk’ te worden. Wat demen-
tievriendelijk is, wordt als volgt 
omschreven: ‘Dementievriendelijk 
houdt in dat mensen met demen-
tie zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen en als volwaardige 
burgers aan de samenleving kun-
nen blijven deelnemen. Voor men-
sen met dementie betekent dit 
een omgeving die hen herkent en 
aanvaardt en waarin vooroorde-
len en taboes worden doorbroken. 
Er moet een dementievriendelijke 
gemeenschap ontstaan, waarin ie-
dereen goed omgaat met demen-
tie: van de bakker op de hoek tot 
de sportclub, van de wijkagent tot 
het supermarktpersoneel. Niet al-
leen zal hierdoor de kwaliteit van 
leven van mensen met dementie 
verbeteren, maar ook die van man-
telzorgers, zoals partners, familie 
en vrienden.’  
Alle gemeenten in ons werkgebied 
hebben aangegeven om dementie-
vriendelijk te willen gaan worden.  
Er is een regionaal overlegorgaan 
over dit onderwerp, waar ook de 

Maatschappelijke steun voor mensen met dementie en mantelzorgers
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Door: Peter de Wit en Martin Swart

gemeenten Langedijk, Heerhugo-
waard, Schagen en Hollands Kroon 
bij betrokken zijn. Per gemeente 
wordt steeds de samenwerking 
gezocht tussen vele partijen die ac-
tief zijn op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en ondernemen. WPW 
heeft hierbij in elke gemeente met 
de kennis en vrijwilligers een be-
langrijke verbindende rol.

IK BEN NIET KWIJT
De gemeente Schagen (van 750 
mensen met dementie in 2015 naar 
1.900 in 2040) heeft in de afgelopen 
maanden een notitie opgesteld 
‘Schagen dementievriendelijk’. 
In deze notitie staat aangegeven 
welke stappen de gemeente Scha-
gen samen met de inwoners en 
organisaties wil nemen om ‘de-
mentievriendelijk’ te worden.  In 
juni is in het gebouw van de on-
dernemerscentrale in Tuitjenhorn 
(het oude gemeentehuis van Ha-
renkarspel) een startbijeenkomst 
georganiseerd. Er waren ongeveer 
tachtig mensen aanwezig vanuit 
de politiek, organisaties, mantel-
zorgers en geïnteresseerden. Het 
programma bestond uit een erva-
ringsverhaal van Sjef van Bommel, 

schrijver van het boek ‘Ik ben niet 
kwijt’. Jan Vuister,  directeur van 
Geriant, ging op een heel verhel-
derende manier in op de cijfers en 
de gevolgen van dementie voor 
een gemeente. En er was een heel 
mooi optreden van ons koor ‘Op 
eigen wijze’. De deelnemers aan de 
dag konden tenslotte zelf reageren 
op diverse stellingen. Zo werd het 
een heel vruchtbare bijeenkomst, 
wat gezien kan worden als de start 
om de gemeente Schagen demen-
tievriendelijk te maken.

ACTIEPUNTEN
De gemeente Hollands Kroon (van 
680 mensen met dementie in 2015 
naar 1.500 in 2040) is ook volop be-
zig. Daar is samen met enkele orga-
nisaties een notitie geschreven met 
diverse actiepunten. Om er een 
paar te noemen: het opleiden van 
eenieder die in het dagelijks leven 
veel met mensen met dementie te 
maken heeft, het zorgdragen voor 
laagdrempelige voorzieningen, 
het verbeteren van het vervoer, 
de start van een Alzheimercafé en 
het verbeteren van de informatie 
over dementie. In Hollands Kroon 
worden er in het najaar vier lokale 

bijeenkomsten georganiseerd om 
de ervaringen uit te wisselen en de 
actiepunten te bespreken en aan te 
vullen. 

INFORMATIE
Ook de gemeenten Heerhugowaard 
(van 590 mensen met dementie in 
2015 naar 1600 in 2040) en Lange-
dijk (van 370 in 2015 naar 980 in 
2040) willen dementievriendelijk 
worden. Komend najaar zal hier 
meer informatie over bekend wor-
den en in dit magazine zullen we 
daar later op terugkomen. Door de 
uitvoering van alle ideeën en plan-
nen  kunnen we er met elkaar voor 
zorgen dat een groot persoonlijk en 
maatschappelijk probleem breed 
gedragen wordt, waarbij iedereen 
kan meedenken en meehelpen. ■
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Meneer H. verloor zijn vrouw. De 
bezorgers zijn hiervan op de hoog-
te, geven meneer de ruimte en tijd 
om zijn verhaal te vertellen. Bezor-
ger M: “Na een aantal weken zag ik 
weer een lach op zijn gezicht ver-
schijnen!” Mevrouw B. lijkt de laat-
ste tijd wel erg in de war en krijgt 
na signalen van de bezorger naar 
de welzijnsconsulent extra onder-
steuning thuis. Coördinator maal-
tijdservice Irma Giling: “De lijntjes 
tussen WPW en bijvoorbeeld de 
wijkverpleegkundige of Geriant zijn 
kort. Als er zorgen geuit worden 
nemen we contact op, om te kijken 
of er iets extra’s nodig is. Wanneer 
een menulijst niet goed is ingevuld 
wordt er nagebeld door de vrijwil-

WPW bezorgt zes dagen in de week koelverse maaltijden bij 
mensen thuis. Deze verse maaltijden worden gekookt door 
Woonzorggroep Samen in de gemeenten Schagen, Hollands 
Kroon en Langedijk. Onlangs zijn er foto’s gemaakt voor de 
nieuwe maaltijdfolder. Op de foto een rijk gedekte tafel en een 
gemêleerd gezelschap. Wat zegt deze foto over de maaltijden van 
Samen en WPW? De maaltijdservice van WPW is meer dan alleen 
het bestellen en bezorgen van de maaltijden. Er is voor gebruikers 
ruimte voor een luisterend oor, een praatje, een beetje extra 
hulp. Van maaltijdbezorgers en de vrijwillige telefonisten komen 
‘mooie’ verhalen terug. 

Maaltijdservice WPW 

ligers van het maaltijdservicepunt. 
Valincidenten komen regelmatig 
voor. Onze bezorgers zijn de eer-
sten en soms de enigen die op een 
dag bij de mensen aan huis komen. 
Als er iets (ernstigs) aan de hand is, 
dan onderneemt de maaltijdbezor-
ger direct actie. Soms vertelt een 
vrijwilligster zelfs dat ze een keer 
de was op heeft gehangen of een 
broodje heeft gesmeerd. Die extra 
vrijwilligershanden, -oren en -ogen 
zijn enorm waardevol voor de 
maaltijdgebruikers en hun familie.”

VRIJWILLIGERS BELANGRIJK
Vrijwilligers met verschillende ach-
tergronden zijn betrokken bij de 
maaltijdservice. Jongeren die zich 

ALGEMEEN

De jongeren van de Schar bezor-
gen de maaltijden in de Bron. 
Heavenly wordt tijdens het be-
zorgen van de maaltijden niet 
aangekeken of aangesproken 
op haar beperking. Ze komt iets 
brengen en mensen zijn dank-
baar. Daarnaast geeft het bezor-
gen van de maaltijd een ingang 
voor een gesprek. Dit is voor zo-
wel Heavenly als de mensen in 
de Bron waardevol.

Wilt u meer informatie over de 
maaltijden of wilt u zich aan-
melden als maaltijdgebruiker of 
maaltijdbezorger, dan kunt u op 
werkdagen tussen 8.30 en 11.30 
uur contact opnemen met het 
maaltijdservicepunt: telefoon
0224-273150.

in plaats van of naast hun werk in 
willen zetten, gepensioneerden, 
burgers die een uitkering krijgen 
en in ruil hiervoor vrijwilligerswerk 
doen, ‘nieuwe Nederlanders’ die de 
taal moeten leren, jongeren die uit-
gevallen zijn op school en mensen 
met een arbeidsbeperking. Ze wil-
len allen graag iets voor een ander 
betekenen, de taal leren en/of weer 
zelfvertrouwen opdoen, in een dag-
ritme of onder de mensen komen. 
Coördinator maaltijdservice Annet: 
“We hebben al verschillende vrij-
willigers uitgezwaaid. Jammer voor 
ons, maar fantastisch dat zij, door-
dat zij bijvoorbeeld de taal beter 
geleerd hebben of weer voldoende 
zelfvertrouwen hebben gekregen, 
een betaalde baan hebben kunnen 
vinden.”

LOKALE PRODUCTEN
Woonzorggroep Samen bereidt de 
maaltijden, die vers zijn, kwalitatief 
hoogwaardig en met lokale produc-
ten bereid. Er kan gekozen worden 
uit drie menu’s waarin onderling 
gewisseld kan worden. Met dieet-
wensen, voor- of afkeuren kan re-
kening worden gehouden. Dit geeft 
naast een heerlijke maaltijd, veel 
keuzevrijheid voor de maaltijdge-
bruiker. Op de foto’s voor de nieu-
we maaltijdfolder zie je lekker eten, 
plezier, aandacht en een gemêleerd 
gezelschap. Dat is wat de maaltijd-
service van WPW is en dat stralen 
we uit!   ■

Door: Irma Giling en Martin Swart

Foto: Spike van der Steen
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Presentatie tevredenheidsonderzoek

Petra bedankt Ineke voor het vele werk

Na een openingswoord van duo-
directeur Petra Hoekstra krijgt Ineke 
het woord. Met een heldere Power-
Point-presentatie maakt ze duidelijk 
hoe er gereageerd is bij de verschil-
lende onderdelen van de enquête. 
En vooral ook welke opvallende 

RUIM zestig vrijwilligers uit de 
werkgemeenten van WPW heb-
ben zich aangemeld voor de pre-
sentatie van het vrijwilligerste-
vredenheidsonderzoek. Dat zijn 
er zoveel dat er in juli uitgeweken 
moest worden naar De Nieuwe 
Nes in Schagen. Eind 2017 is de 
enquête onder 1.162 vrijwilligers 
uitgezet en daarvan hebben er 473 
de moeite genomen om te reage-
ren. Ineke Tamis, vrijwilligster en 
ex-werkneemster van WPW, heeft 
zich met de uitvoering van het on-
derzoek en de verwerking van de 
gegevens bezig gehouden. Zij pre-
senteert dan ook de resultaten en 
noemt de respons van 41% (33% in 
2014) een mooie score net als het 
gemiddelde rapportcijfer: een 7,8. 

conclusies er zijn te trekken en wat 
WPW er mee gaat doen. Hoewel er 
bij veel vragen zeer divers is geant-
woord, zijn er volgens Ineke wel 
een paar grote lijnen zichtbaar. 

ONTWIKKELINGEN 
VRIJWILLIGERSWERK
Het vrijwilligerswerk verandert. De 
rol van de beroepskracht is meer 
coördinerend. Sommige vrijwilli-
gers hebben moeite met de gren-
zen aan het vrijwilligerswerk. Vrij-
willigers hebben soms het gevoel 
dat er voor ondersteuning minder 
tijd overblijft. Door het grote werk-
gebied en de uitbreiding van taken 
en projecten wordt door sommige 
vrijwilligers ervaren dat het niet al-
tijd duidelijk is wie wat doet. Ook 
zijn er die aangeven behoefte te 
hebben aan meer rust binnen de or-
ganisatie. Verder wordt gepleit voor 
meer tijd voor de beroepskrachten 
voor de ondersteuning en om meer 
persoonlijk aanwezig te zijn op de 
servicepunten. 

HOE NU VERDER
Er is een actielijst opgesteld waar 
hard aan gewerkt gaat worden.  
Ineke en Petra benadrukken dat alle 
opmerkingen serieus worden ge-
nomen, maar dat niet alles op korte 
termijn kan worden aangepast. 
Geclusterde opmerkingen, bijvoor-
beeld van de maaltijdbezorgers, 
worden met de coördinatoren en/of 
beroepskrachten besproken. Daar-
na is het de bedoeling dat er ook 
weer terug gekoppeld wordt naar 
de vrijwilligers. Petra bedankt Ineke 
voor het vele werk en verzorgt tot 

THUISABONNEMENT: EEN HELPENDE HAND

•  klein onderhoud in de tuin  • klussen in en om huis  • boodschappen  • belastingopgave   • de administratie  • formulieren 
• computer  • medicijnbezorging  • vervoer  •  het aanvragen van maaltijden thuis  •  4x per jaar het prachtige WPW Magazine 
•  informatie en advies over wonen, welzijn en zorg (ook afspraak bij u thuis is mogelijk) • personenalarmering
• 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.

Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer: 

slot een leerzame PowerPoint-pre-
sentatie over de vele veranderin-
gen bij WPW in de afgelopen drie 
jaar. ■

Enkele opvallende cijfers:
•  de reagerende vrijwilligers zijn 

gelijk verdeeld over mannen en 
vrouwen en ook ongeveer in gelij-
ke mate woonachtig in de verschil-
lende gemeenten. De gemiddelde 
leeftijd is 67 jaar en 4 maanden.

•  90% geeft aan dat het vrijwilligers-
werk goed aansluit bij persoonlij-
ke kennis, ervaring en interesse.

•  79% leest dit magazine. Een mooi 
cijfer, maar dat betekent ook dat 
één op de vijf vrijwilligers het niet 
leest. Hier ligt een uitdaging voor 
de redactie!

•  62% heeft de website een of meer-
dere keren bezocht, maar opge-
merkt is ook dat de informatie niet 
altijd duidelijk en actueel is.

•  67% is bij de uitvoering van de ta-
ken tevreden over de beschikbare 
voorzieningen.

Elke twee of drie jaar wil WPW weten hoe 
tevreden de vrijwilligers zijn. Dat heeft 
twee redenen: de organisatie wil graag 
weten hoe de vrijwilligers hun vrijwilli-
gerswerk ervaren, of ze het nog naar de 
zin hebben, waar mogelijke knelpunten 
zitten en welke punten voor verbetering in 
aanmerking komen. Het is anderzijds ook 
een voorwaarde voor het behouden van 
het HKZ-keurmerk, een kwaliteitskeur-
merk van de Stichting Harmonisatie Kwa-
liteitsbeoordeling in de Zorgsector.

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

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 • Via Thuis-
abonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen.

INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING •  Voor vragen op wel-
zijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn 
ook vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.

MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maal- 
tijden.

INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra 
ondersteuning naast professionele zorg, in situaties waar men door 
beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop uit of 
een hobby of een activiteit uitoefenen. 

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor ieder 
die zorgt voor een ander. Vrijwilligers nemen (tijdelijk) de zorg en aan-
dacht even over.

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en 
voorlichtingsbijeenkomsten.

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisonder-
steuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor 
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.

ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •  
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven  
wonen.

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Heeft u ideeën om samen de 
leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteu-
nen u hierin.

ONTMOETING IN DE BUURT • Bijeenkomsten om andere mensen te 
leren kennen en om contacten op te bouwen. De activiteiten zijn cre-
atief, actief, recreatief en educatief.

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij per-
sonenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra het 
alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrij-
willigers) werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is 
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW.  

NOORDKOPVOORELKAAR • De plek waar vraag en aanbod op het 
gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Zie voor meer info: 
www.noordkopvoorelkaar.nl.

VERVOER • In de stad Schagen rijdt de 60+bus. De Seniorenbus is te 
reserveren voor de regio ’t Zand, Sint Maartensbrug en de kustdorpen. 
Via Graag Gedaan in de gemeente Schagen is ook vervoer mogelijk. 

BUURTBEMIDDELING SCHAGEN • Wij zetten buurtbemiddelaars in 
als buren er samen niet uitkomen. Deze helpt buren ergernissen of 
ruzies samen op te lossen. 
Voor meer informatie: www.buurtbemiddelingschagen.nl. 

HET LUKT ONS SCHAGEN • Een crowdfundingswebsite i.s.m de 
gemeente Schagen. WPW ondersteunt verenigingen, organisaties en 
inwoners bij het inzetten van mogelijkheden voor crowdfunding en 
ondersteunt bij het gebruik van de website.

TAALMAATJES • Vrijwilligers ondersteunen mensen bij het leren, 
lezen en schrijven van de Nederlandse taal.



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, Schagen.
KOOR OP EIGEN WIJZE:  Elke vrijdag: van 14.00 tot 16.00 uur. 

GYMNASTIEK  :   Vrijdag: 9.30 tot 10.15 uur.  
De Blokhut, Loet 10, Schagen. 

  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 

CURSUSSEN & ACTIVITEITEN 
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ONDER DE ACACIA’S, Acaciaplein 400a, Schagen
GESPREKSGROEPEN 
SCHAGEN:    Voor deelname is opgave noodzakelijk 

via Servicepunt Schagen 0224-291042 of  
schagen@wonenpluswelzijn.nl 

   elke eerste maandag vd maand: van 
14.30 tot 16.00 uur.  
elke derde donderdag van de maand: 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
elke laatste woensdag van de maand:  
van 14.00 tot 15.30 uur.

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 donderdagavond is er bowlen voor 
ouderen gemengd met jongeren vanaf 25 
jaar. Bowlingcentrum Schagen. 

ENGELS:  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 Woonzorgcentrum De 
Bron, Kogerlaan 36a, Schagen.



ACTIEF & BETROKKEN

KIES VOOR DE MAKELAARS VAN MAKELAARDIJ WESTHUIS

VERKOOP     |     AANKOOP     |     VERHUUR     |     TAXATIES     |     WAARDEBEPALING

Laan 2 1741 EB Schagen  |  0224 21 71 19  |  www.makelaardijwesthuis.nl

VERKOOPPLANNEN?

ChristaElisa

NODIG ONS 

UIT VOOR EEN 

GRATIS 
WAARDEBEPALING:

T 0224 21 71 19
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Tekst: Martin Swart en foto's: Astrid Volten

EEN nieuwe taak voor de gemeente Schagen is het ver-
minderen van laaggeletterdheid, waarvoor het Rijk een 
budget beschikbaar stelt. Landelijk geldt dat twaalf procent 
van de bevolking laaggeletterd is: voor Schagen zou dat 
gaan om ruim 4.000 inwoners. Daaronder vallen nieuwko-
mers, maar het grootste gedeelte is in Nederland geboren. 
U denkt nu misschien: “Maar ik ken helemaal geen laag-
geletterden!” En dat is nou net het probleem. Laaggeletter-
den lopen niet met hun probleem te koop en schamen zich 
vaak. Omdat mede daardoor de doelgroep veelal moeilijk 
te bereiken is, is het Taalhuis Schagen gecreëerd: een laag-
drempelige voorziening, waarin de Bibliotheek, het ROC 
Kop van Noord-Holland en de gemeente samenwerken. 

Voor een intensieve begeleiding van mensen met een 
lage taalvaardigheid zijn vrijwilligers nodig en op ver-
zoek van de gemeente gaat WPW daar voor zorgen. Een 
oproep leverde al snel elf kandidaten op, die een korte 
opleiding tot taalvrijwilliger (Taalmaatje) hebben ge-
volgd, verzorgd door docente Nel Groen van Stichting 
Taal voor het Leven. Alle cursisten hebben die training 
succesvol afgerond en onlangs heeft wethouder Sigge 
van der Veek aan het eind van de laatste cursusdag de 
bijbehorende certificaten uitgereikt in het kantoor van 
WPW.

WACHTLIJST
Petra Hoekstra van WPW spreekt van een prachtig pro-
ject, waarin veel partijen samenwerken. Ze was blij 
verrast dat na een oproep in enkele dagen tijd genoeg 
vrijwilligers zich hadden gemeld en dat er nu al een 
wachtlijst is voor een volgende cursus. Ze bedankt ie-

dereen die heeft bijgedragen aan dit project en wenst 
de Taalmaatjes veel succes en plezier bij hun nieuwe 
vrijwilligerstaak. ■

Sinds kort zijn de Taalmaatjes  
ook in Hollands Kroon actief.

Wethouder Sigge van der Veek reikt  
certificaten uit aan Taalmaatjes

We vroegen enkele deelnemers van de cursus hoe ze 
die ervaren hebben. Jannie van der Donk heeft een 
onderwijsachtergrond en was al taalvrijwilligster in 
de bibliotheek. Ook gaf ze via Vluchtelingenwerk taal-
les aan nieuwkomers. “Een duidelijk verschil is, dat 
je heel andere verwachtingen moet hebben. Volwas-
senen een tweede taal leren is heel iets anders dan 
kinderen een eerste taal. We hebben in de training 
veel geleerd over wat je wel en niet kunt doen.” 

NOOIT TE OUD
Liesbeth Ranzijn heeft in winkels gewerkt. De laat-
ste 2,5 jaar was ze tuinvrijwilligster, maar dat ging 
niet meer door fysieke beperkingen. Esther van Vugt, 
projectcoördinator van WPW, nodigde haar uit voor 
deze training. “Ik vind het belangrijk om mensen 
verder te helpen en je bent nooit te oud voor een 

Nieuwe taalvrijwilligers kunnen aan de slag in Schagen

Een ingewikkelde taal
nieuwe cursus. Ik ben me wel bewust geworden van 
hoe ingewikkeld onze taal eigenlijk is.” Ze looft de 
zeer professionele docente Nel Groen en zegt in de 
cursus onder andere geleerd te hebben dat ze vaak 
te veel en te snel praat en dat ze beter moet luisteren.

NIEUWE DINGEN
Gerard Wit heeft gewerkt bij het Horizon College als 
docent bouwkunde. Hij zegt zich betrokken te voelen 
bij mensen die niet goed tot hun recht komen. Hij 
wil die mensen ondanks hun taalproblemen voor-
uit helpen. “Ik heb in mijn omgeving vaak ervaren, 
dat mensen met taalproblemen tegen beperkingen 
aanlopen. Ik heb in de training veel nieuwe dingen 
geleerd en vooral dat je los moet komen van oude 
strategieën.” 

Wethouder Sigge van der Veek overhandigt bloemen aan 
Grada Wardenaar

De nieuwe Taalmaatjes met vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen. Middenvoor docente Nel Groen en rechtsachter  
wethouder Sigge van der Veek.



Houdt u ook zo van een lekkere, gezonde maaltijd? Dan kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice 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

Heerenweg 67b I 1768 BJ Barsingerhorn I Tel. (0224) 53 19 53
info@installatiebedrijfoud.com I www.installatiebedrijfoud.com
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Door: Martin Swart

VOLGENDE maand start een 
VOA-opleiding die bedoeld is voor 
kandidaten uit drie gemeenten: Hol-
lands Kroon, Langedijk en Schagen 
en dat is nieuw. Eerder werden per 
gemeente afzonderlijk de VOA’s voor 
hun belangrijke werk klaar gestoomd. 
De training wordt gedurende zes dag-
delen verzorgd door Kitty Eykelen-
boom en Marijke Verbeek, zelf ook 
VOA’s. Ze zijn opgeleid als docent en 
hebben al meerdere malen samen de 
VOA-opleiding gegeven. De training 
met basiskennis is voor ieder gelijk, 
na de training worden verschillende 
accenten gelegd per gemeente. In 
de toekomst zullen diverse VOA’s in 
Schagen ook aan senioren woonad-
vies kunnen geven.

Eén van de deelnemers aan deze 
nieuwe VOA-opleiding is Louis 
Roozendaal (66) uit ’t Rijpje in de 
gemeente Schagen. Een half jaar 
geleden ging hij met pensioen. 
Opgeleid tot timmerman werkte 
hij eerst een aantal jaren bij een 
aannemer. Daarna vormde hij een 
eenmans-technische dienst bij een 
complex voor ouderenzorg in Tuit-
jenhorn. Vanuit die functie raakte 
hij als bouwadviseur betrokken bij 
de nieuwe woonzorgcomplexen in 
de voormalige gemeente Harenkar-
spel. Als opzichter kwam hij later bij 
woningcorporaties terecht om zijn 
loopbaan begin dit jaar af te sluiten 
bij woningbouwvereniging Anna 
Paulowna.

MET RESPECT BENADEREN
“En toen dacht ik: wat nu?” zegt 
Louis. “In de zomer heb ik genoeg 

activiteiten, maar in de winter wil 
ik er iets bij doen.” Hij las een ad-
vertentie van het Rode Kruis waarin 
vrijwilligers gevraagd werden voor 
een nieuw project: veiligheid in en 
om het huis. Louis: “Dat ligt hele-
maal in het verlengde van mijn 
werk . Ik heb veel ervaring met bij 
mensen binnenkomen, een ge-
sprek beginnen en met de tech-
nische aspecten die bij veiligheid 
komen kijken. Als je ouderen met 
respect benadert en zelf ook wat 
ouder bent, kun je vaak gemak-
kelijker wat bereiken.” Omdat het 
project van het Rode Kruis voorlo-
pig alleen voor Castricum en Hoorn 
ging draaien, kwam hij uiteindelijk 
via de Schager afdeling bij WPW 
terecht. “Tiny Jonker heeft me ge-
beld om te vragen of ik VOA wilde 

VOA in Schagen in de nabije toekomst ook 
Senioren Woonadviseur

Louis Roozendaal

Louis heeft bijna veertig jaar gras-
parkieten gekweekt en bereikte 
daarmee de top van Nederland. 
Ook was hij (landelijk) bestuurs-
lid. Een allergie maakte helaas 
een eind aan zijn grootste hobby. 
Hij is twintig jaar bestuurder ge-
weest van het RK-genootschap 
Sint Maarten, was oprichter van 
het buurtcomité in zijn woon-
plaats en maakt al zes jaar deel 
uit van de schaduwfractie van de 
Seniorenpartij in Schagen.

SCHAATSER
In zijn jongere jaren was Louis 
een verwoed schaatser en suc-
cesvol deelnemer aan wedstrij-
den in de regio. Nu zoekt hij 
vooral op de racefiets de sportie-
ve uitdaging: met zijn kleinzoon 
fietst hij heen en terug naar Oos-
terbeek, de Alpe d’Huez heeft hij 
meerdere keren beklommen en 
voor dit jaar staat de Mont Ven-
toux op het programma.

Onder het motto “De VOA wijst u de weg” kan iedereen die vragen heeft 
over zorg, ondersteuning, Wmo, activiteiten, vrijwilligershulp, vervoer, 
hulpmiddelen of toeslagen een beroep doen op de VOA (Vrijwillig Onaf-
hankelijk Adviseur). En in Schagen binnenkort dus ook voor complexere 
vragen over wonen. Denkt u dat het werken als VOA in de gemeenten 
Hollands Kroon, Langedijk of Schagen ook iets voor u is? U kunt contact 
opnemen met WPW via telefoonnummer 0224-273140 of 0226-318050, 
mail info@wonenpluswelzijn.nl, één van de servicepunten of via de 
website www.wonenpluswelzijn.nl.

worden in Schagen met het accent 
op senioren woonadvies. Ik hoop 
dat ik straks het vertrouwen krijg 
om vanuit mijn ervaring voor meer 
veiligheid te zorgen.” ■



14 HOLLANDS KROON

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

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 • Via het Thuis-
abonnement wordt u gekoppeld aan een vrijwilliger voor praktische 
klussen in en om huis en tuin.

INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING •  Voor vragen op wel-
zijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn ook 
vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.

MAALTIJDEN • Thuisbezorging koelverse of vriesverse maaltijden.

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij per-
sonenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. 

INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra 
ondersteuning naast de professionele zorg, in situaties waar men 
door beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop 
uit of een hobby of een activiteit uitoefenen. 

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor ieder 
die zorgt voor een ander. Vrijwilligers nemen (tijdelijk) de zorg en aan-
dacht voor een deel even over.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNERS • Vrijwillige administratieve 
ondersteuners worden ingezet om mensen die de grip op administra-
tie kwijt raken te ondersteunen. Met bijvoorbeeld het inzicht geven in 
administratie: begroting maken, post openen en ordenen, toeslagen 
aanvragen.

NOORDKOPVOORELKAAR • De plek waar vraag en aanbod op het 
gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Zie voor meer info:  
www.noordkopvoorelkaar.nl of bel of kom langs bij het Vrijwilligers-
punt.

DOET & ONTMOET  • Bijeenkomsten om andere mensen te leren ken-
nen en om contacten te kunnen opbouwen. De activiteiten zijn naar 
eigen wens zowel creatief, actief, recreatief en/of educatief.  

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrij-
willigers)werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is  
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW. 

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisonder-
steuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor 
laagdrempelige opvang van mensen met dementie is er ook het Ont-
moetingscentrum Schagen en wekelijks ontmoeting voor mensen bij 
CVA in de Groene Schakel in Schagen.

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTING • Wij bieden een 
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Zie ook www.wonenpluswelzijn.nl bij 
activiteiten en cursussen. Kom ook eens langs bij onze Doet & Ont-
moet bijeenkomsten bij u in de buurt!

ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES • Sa-
men onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaar-
heid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u  
hierin.

NIEUW:
TAALMAATJES • Vrijwilligers onder-
steunen mensen bij het leren, lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal
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DOET & ONTMOET  

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. 

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

20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov,  
6 dec en 20 dec.

REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
 Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 20 sep, 18 okt, 15 nov en 20 dec.

ACTIVITEITEN 

PARKZICHT, Hippolytushoef 
PARKZICHTACTIVITEITEN:  Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.  

27 sep, 25 okt en 22 nov. 
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:  Laatste zondag van 11.30 tot 13.30 

uur. 
28 oktober en 25 november. 

GESPREKSGROEP:  Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.  
2 okt, 6 nov en 4 dec. 

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.  

BRINK 55, 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.  

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.

VORIG jaar is WPW in samenwerking met de LSBO ge-
start met het Preventief seniorenonderzoek 2.0. Het doel 
van het Preventief seniorenonderzoek is dat u een com-
pleet beeld krijgt van hoe uw huidige leven eruitziet en 
waar u eventueel tegenaan loopt. Het geeft onze organi-
saties een goed beeld van wat er leeft. Met deze signalen 
kunnen we samen met de gemeente en andere organisaties 
knelpunten vaststellen en inspelen op een goede toekomst 
voor ons allen in Hollands Kroon. 

Doe mee, ook als het goed gaat met u!
Preventief seniorenonderzoek 2.0 Hollands Kroon

Alle senioren boven de 75 jaar zijn intussen door ons 
benaderd. Van de 3.620 genodigden hebben 649 seni-
oren meegedaan. Hiermee liggen we ongeveer bij het 
landelijk gemiddelde van 20% dat mee doet met een 
enquête. Uiteraard willen we dit percentage graag ho-
ger hebben. Hoe meer input we krijgen, hoe beter we 
weten hoe de gemeente Hollands Kroon in te richten 
voor de toekomst. We horen vaak terug dat als het goed 
gaat, men de enquête niet invult. Maar ook dat willen 
we juist ook weten. Wat goed gaat is voor ons bruik-
bare informatie, naast datgene wat niet goed gaat. We 
willen graag een compleet beeld kunnen vormen. Van-
daar onze oproep: gaat het goed met u? Fantastisch! 
Maar vul dan de enquête ook graag in.

INLOGCODE
Heeft u de brief met inlogcode intussen bij het oud pa-
pier gedaan, dan is het mogelijk om deze alsnog aan te 
vragen. Geef dan even een belletje of mailtje naar het 
servicepunt bij u in de buurt. Ook behoort huisbezoek 
nog tot de mogelijkheden. Met deze service wordt u 
geholpen bij het invullen van het Preventief senioren-
onderzoek 2.0.

RAPPORTAGE
Eind van dit jaar gaan we alle resultaten verwerken in 
een rapportage. De bedoeling is het onderzoek elke 
twee jaar te houden. Verder nemen we alle op- en aan-
merkingen over de vraagstelling van het Preventief se-
niorenonderzoek mee en verwerken deze in de nieuwe 
versie. Alvast bedankt voor het meedenken. 



BEGIN dit jaar overleed de moeder van Wendy 
Klaver (58). Zij heeft de laatste jaren veel voor haar 
gezorgd en na haar overlijden komt er meer tijd be-
schikbaar voor andere dingen. Als financieel adviseur 
van de Rabobank in Schagen, met als specialiteit kre-
dietbeheer, spreekt een oproep van WPW voor nieuwe 
vrijwillige administratieve ondersteuners in Hollands 
Kroon haar meteen aan. “Het ligt in het verlengde van 
mijn werk en de opleidingen die ik gevolgd heb. Zo 
heb ik onder andere de éénjarige opleiding schuld-
hulpverlening gedaan.” Op verzoek van Marika de  
Jager, van Wonen Plus Welzijn, deed ze met een groep 
andere vrijwilligers de online-cursus van het NIBUD. 
In april rondde ze die af en in juni startte ze met haar 
nieuwe vrijwilligerswerk.
“Het was een beetje lastig om met mijn eerste klant 
tot een afspraak te komen, maar nu hebben we eens 
per twee weken contact. Via de gemeentelijke afdeling 
schulddienstverlening en Marika is ze bij mij terecht 
gekomen. Deze mevrouw had helemaal geen overzicht 
meer van wat er aan geld binnenkwam en wat haar 
lasten waren. Vanuit mijn werk weet ik dat mensen die 
in dit soort situaties zitten, de neiging kunnen hebben 
hun kop in het zand te steken. Post wordt niet meer 
opengemaakt en de problemen (schulden) stapelen 
zich op. Vooral de zorgverzekering, de huur en het CJIB 
zijn vaak de grootste schuldeisers. Het is dus zaak om 
in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te krijgen bij dit 
soort problemen.”

Cliënt moet het zelf doen
“Samen met mijn cliënt heb ik een overzicht van in-
komsten en uitgaven gemaakt in Excel. Dat is de ba-
sis om de problemen op te lossen. Ik kan ook dingen 

aangeven, zoals ‘Heb je dat abonnement of die verze-
kering echt nodig of kan het misschien voordeliger?’ 
Maar de cliënt moet het uiteindelijk zelf doen. Zoals 
de naam al zegt: wij ondersteunen slechts. Vanuit mijn 
werk weet ik, dat als iemand echt niet wil, dat het dan 
ook niet gaat lukken. Met deze cliënt zit ik nu in de af-
rondende fase, het ziet er goed uit. Na afloop schrijf ik 
een rapportje voor Marika en zij koppelt dat weer terug 
naar de gemeente.” 
Marika coördineert de administratief ondersteuners, 
werft nieuwe vrijwilligers, zorgt dat ze regelmatig bij 
elkaar komen voor bijscholing, om ervaringen uit te 
wisselen en elkaars kennis te delen. En Wendy? Zij kijkt 
uit naar haar volgende klant. ■

16 HOLLANDS KROON
Door: Martin Swart

De juiste term
Op verzoek van de afdeling schulddienstverlening 
van de gemeente Hollands Kroon heeft WPW vrij-
willigers opgeleid tot Schuldhulpmaatjes. Hun 
taak is het om mensen die financieel dreigen vast 
te lopen of al vastgelopen zijn te ondersteunen. 
Alles met de bedoeling om latere en wellicht gro-
tere problemen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Vanaf de start van dit project zat men een beet-
je in zijn maag met de term ‘Schuldhulp’. Bij de 
uitreiking van de certificaten aan de eerste groep 
vrijwilligers zei wethouder Mary van Gent liever 
te spreken over ‘Schulddienstverlening’, omdat de 
gemeente dienstbaar moet zijn naar de burgers. 
Na rijp beraad is ook deze term losgelaten, omdat 
bij dit project juist voorkomen moet worden dat 
mensen in de schulden komen. De nadruk ligt op 
preventie. Daarom gaan deze vrijwilligers voort-
aan door het leven als ‘Administratief ondersteu-
ners’. 

Inzet van 
professionele 
kennis door 
vrijwilliger 
Wendy Klaver
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Een band die voor beide vrouwen van betekenis is
SOMS klikt het écht tussen vrijwilliger en cliënt. Niet meteen, maar na verloop 
van tijd ontstaat er dan een band die voor beiden van grote betekenis kan zijn. En 
zelfs blijven. Dat blijkt ook het geval bij de 71-jarige mevrouw Lenie Eickhof-Jo-
hanson en vrijwilligster Angela Baken (32). Desgevraagd raken zij niet uitgepraat 
over ‘hoe het zo gekomen is’.  

Angela: “Ik volgde de 
ROC-opleiding ‘Maat-
schappelijke zorg voor 
specifieke doelgroepen’ 
en liep stage bij WPW. 
Onder andere bij De Bron 
in Schagen, waar ik ont-
dekte dat het welzijn van 
ouderen mij aanspreekt. 
Zo werd ik uiteindelijk 
aan mevrouw Eickhof ge-
koppeld.” Na een eerste 
gesprek bleek al gauw dat 
ze op dezelfde golflengte 
zaten. “Zoiets voel je met-
een”, aldus Angela. Waar-
op mevrouw Eickhof la-
chend reageert met: “Nou 
dat zeg je nu wel, maar ik 
zag het aanvankelijk hele-
maal niet met jou zitten.” 
Al gauw gevolgd door: 
“Dat is Amsterdamse hu-
mor hoor; dat snapt An-

HOLLANDS KROON

gela gelukkig wel. Dat had 
ik al gauw in de gaten.” 

Verder als vrijwilligster
Het wordt meteen duide-
lijk dat de beide dames el-
kaar op meerdere vlakken 
hebben gevonden. Wat 
mede de reden is dat An-
gela, nadat ze haar oplei-
ding had afgerond, graag 
met mevrouw Eickhof in 
contact wilde blijven. “Ik 
vroeg aan mijn stage-
begeleidster of het mo-
gelijk zou zijn om nu als 
gewone vrijwilligster bij 
haar aan de slag te gaan. 
En dat mocht.” Waarop 
mevrouw Eickhof grapt: 
“U snapt wel dat ik met-
een dacht: oh nee toch… 
nu zit ik nog langer met 
haar opgescheept.” En Door: Harriët van Domselaar

weer schieten ze allebei in 
de lach. Maar achter die 
lach zit een voelbaar stuk 
heimwee en eenzaam-
heid. 

Mevrouw Eickhof woont 
negen jaar in Winkel, 
maar zou naar eigen zeg-
gen ‘zo weer terug willen 
naar Amsterdam’. “Dat 
klinkt misschien ondank-
baar, maar mijn man 
overleed vlak nadat we 
- na zijn pensioen - hier 
kwamen wonen. Ik werkte 
dertig jaar in de catering 
bij de Amsterdamse poli-
tie. Altijd in de reuring. Ik 
heb de stap van grote stad 
naar het platteland niet 
goed ingeschat. Vooral 
nadat mijn man ziek werd 
en overleed viel ik in een 

gat. En kreeg ik ook licha-
melijk het een en ander te 
verduren. Zodoende leek 
het me fijn als ik wat meer 
aansprak had.”

Gezondheid
De zuurstoffles, rollator en 
booster wijzen op gezond-
heidsproblemen, maar  
dankzij vrijwilligster An-
gela kwam er weer wat 
leven in de brouwerij. Ze 
neemt mevrouw Eickhof 
regelmatig mee op stap 
(als de gezondheid dat toe 
laat) maar ook gewoon 
een paar uurtjes bijklet-
sen is al voldoende. “Ik 
kan het mensen echt aan-
raden om op vrijwillige 
basis iets voor een ander 
te betekenen. Het werkt 
namelijk wederzijds. Als 
de klik er is, dan heb je er 
allebei plezier van”, zegt 
ze. Wat bevestigd wordt 
door mevrouw Eickhof: 
“Ze is als een dochter 
voor me...”  ■



18

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 • Via Thuis-
abonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen.

INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING •  Voor vragen op wel-
zijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn ook 
vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.

MAALTIJDEN • Thuisbezorging van warme, koelverse of vriesverse 
maaltijden.

INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra 
ondersteuning naast professionele zorg, in situaties waar men door 
beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop uit of 
een hobby of een activiteit uitoefenen. 

HET STEUNPUNT MANTELZORG • Een steuntje in de rug voor iedereen 
die voor een ander zorgt. Voor informatie, advies, begeleiding en 
lotgenotencontact.

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisonder-
steuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor 
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.

ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •  
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wo-
nen.

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaar-
heid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u  
hierin.

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

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij wij 
personenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra 
het alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrij-
willigers) werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is 
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW. 

JONGERENWERK • Voor jongeren die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Team jongerenwerk is actief op straat, op scholen, in 
sport- en cultuurclubs en in buurthuizen. We bieden individuele- en 
groepsbegeleiding en activiteiten. Ook is er veel samenwerking met 
vergelijkbare organisaties.

CONTACTCIRKEL I.S.M. RODE KRUIS • Deelname aan de contactcirkel 
zorgt voor een gevoel van veiligheid en onderlinge verbondenheid. 
Dagelijks belt een groep deelnemers met elkaar.
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Jacob Kaas en Hassan Alkadah hebben samen al veel gedaan 
ter verbetering van de akoestiek in de Anbouw. 

LEVENSVERHALEN  
SCHRIJVEN:  Elke tweede maandag van de maand 

in de Anbouw.  
KOKEN VOOR MANNEN:  Vijf keer op maandag in voor- en 

najaar in Zorgcentrum Horizon.
COUNTRYLINE DANS:  Elke maandag in de Anbouw en elke 

vrijdag in het Behouden Huis.
SCHILDERCLUB:  Elke dinsdag in de Anbouw.
KUNSTGESCHIEDENIS:   Vijf keer op woensdag in voor- en 

najaar  in de Anbouw.
YOGA: Elke woensdag in de Anbouw.
FIT PLUS GYM:  Elke donderdag in de Anbouw en 

elke maandag in de Geist.
ZUMBA:  Elke vrijdag in de Anbouw.
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, 

Horizon en de Anbouw in Langedijk.
VROUWENACTIVITEITEN:  Maandelijks op dinsdag en elke 

donderdag in de Anbouw. Eens in de 
maand op zaterdag ladies night.

Adressen en meer info: zie pagina 18

Veel werk verricht in Anbouw 

TER verbetering van de demping van het geluid is 
er vakwerk geleverd, met dank aan vrijwilligers Has-
san Alkadah en Jacob Kaas. Zij hebben in twee ruim-
tes akoestiekplaten geplaatst (de grote zaal en zaal 3). 
Half juli is de grote zaal gedaan en in juni de ontmoe-
tingsruimte, zaal 3.  

Een behoorlijke klus die 
een grote oppervlakte 
besloeg met veel boven-
hands werken en passen 
en meten. Wij zijn ontzet-
tend blij met de inzet van 
deze maatschappelijk be-
trokken mannen. Het pro-
ject was nodig omdat er 
veel doorklank was, waar-
door mensen elkaar niet 
altijd goed konden ver-
staan. Bezoekers merken 
echt een verschil: “Een 
enorme verbetering”, is 
een veel gehoorde reac-
tie. In het najaar wordt 

de buitenkant van de 
Anbouw aangepakt, on-
der meer door een klus-
bedrijf. Tijdens Burendag 
op 21 september houden 
we een gezellige klusdag. 
Hier maken we alvast 
een start met de renova-
tie door kleine klussen te 
doen. Interesse? Kom op 
deze datum als vrijwil-
liger de handen uit de 
mouwen steken. Leuk! 
Aanmelden kan bij het 
servicepunt van Lange-
dijk. ■

BURENDAG:
Op vrijdag 21 september is in de Anbouw een gezellige 
klusdag. Meer info volgt. 

DE WEEK TEGEN EENZAAMHEID:
Van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober 
wordt aandacht besteed aan dit thema. 

TRAPLIFTEN SPREEKUUR I.S.M. HANDICARE: 
Vrijdag 12 oktober van 11.30 tot 14.00 in de Anbouw in 
Noord-Scharwoude. Gratis voorlichting over trapliftmoge-
lijkheden.

VRIJWILLIGERSWAARDERINGSWEEK:  
Van zaterdag 3 november t/m zondag 11 november is de vrij-
willigerswaarderingsweek. Vanaf 1 oktober is inschrijving 
mogelijk. Zie ook pagina 24. 



Anita Messelaar
Havenstraat 43

1736 KD Zijdewind

06-20915051

info@anitamesselaaruitvaart.nl

www.anitamesselaaruitvaart.nl

Aangepast Wonen
Lauw Meijers

bezoekadres 
Dorpsstraat 535 
1723 HA Noord Scharwoude 

postadres 
Postbus 200 
1723 ZH Noord Scharwoude

0226 340920
info@fellerverzekeringen.nl
www.fellerverzekeringen.nl



Door: Bèr Gordijn

HET komt helaas voor dat als we ouder worden, ernstig ziek (waaron-
der dementie of alzheimer) of een zwaar ongeval krijgen, we niet meer 
in staat zijn om onze financiële zaken zelf te regelen en we deze zaken 
aan anderen moeten overlaten. Een zoon of dochter, een goede kennis, 
die aardige buurman of de mantelzorger. Meestal iemand in de directe 
familie, dat is wel zo vertrouwd en veilig. Vaak is dit de juiste keuze, maar 
niet altijd.

Petra Feenstra is wijkverpleegkun-
dige bij Evean en Aileen Koenis 
bewindvoerder bij Heijne Bewind-
voering. De dames vertellen: “De 
ervaring heeft helaas geleerd dat 
menig oudere die zijn financiën 
zelf niet goed meer kan beheren, 
de dupe wordt van de persoon aan 
wie het beheer is overgedragen.” 

STEUN EN ADVIES 
Met diverse partijen is enkele ja-
ren geleden de stichting Veilig Fi-
nancieel Ouder Worden gevormd. 
Het doel: ouderen steunen en ad-
vies geven in situaties waarin zij 
of hun naaste zelf geen overzicht 
meer hebben of dreigen te verlie-
zen op hun financiën. De stichting 
richt zich specifiek op de ouderen 
en kwetsbare groepen. Het idee 
van de opzet van dergelijke stich-
tingen in Nederland kwam ooit van 
het Ministerie van VWS. In Lange-
dijk is het uiteindelijk in de praktijk 
gebracht door Jan Hofman van 
Heijne Bewindvoering. Het Steun-
punt Langedijk doet het erg goed 
en wordt als voorbeeld genomen 
door andere regio’s.

HOE ONTDEK JE HET?
Vaak durven de ouderen er niet over 
te praten uit schaamte en angst, 
ook omdat zij afhankelijk zijn van 
degene die hun besteelt. De daders 
staan dichtbij hen als kind, familie, 
mantelzorger of andere mensen in 
hun sociale kring. Hoe kom je er 
toch achter dat zo’n situatie speelt? 
Petra: “Als je als familielid, zorg-
verlener of anderszins merkt dat er 
betaalachterstanden zijn van huur, 
energie en dergelijke. Of wanneer 
er duidelijk geldgebrek is. Het kan 
ook zijn dat er niet over de finan-
ciële situatie gepraat mag worden. 
Ook kunnen onverklaarbare geld-
opnames plaatsvinden, dure spul-

len zoekraken, deurwaarders aan-
kloppen en ga zo maar door. Het is 
aan de gedupeerde om aan de bel 
te trekken, al is dat erg moeilijk. Als 
u als lid van de sociale omgeving 
merkt dat er iets mis is, schroom 
dan niet het aan te kaarten, anders 
gebeurt er niets.”

EEN HELPENDE HAND
Aileen vult aan: “Na het ontvangen 
signaal brengt de stichting een be-
zoek en stelt zo nodig een onder-
zoek in naar de omstandigheden. 
Afhankelijk van wat er wordt aan-
getroffen, wordt er advies gege-
ven rondom oplossingen voor het 
probleem. In vergaande gevallen 
kan de gedupeerde een melding 

Veilig financieel ouder worden
maken bij Stichting Veilig Thuis of 
zelfs aangifte doen bij de politie. 
De stichting helpt u verder door u 
met de juiste instanties in contact 
te brengen.” 

Deelnemende partijen zijn: Heijne 
Bewindvoering, Evean Thuiszorg, 
Actus Notarissen, Schippers en 
Lof Advocaten, de Rabobank, Wo-
nen Plus Welzijn, Stichting Mentor-
schap en Veilig Thuis. Zij kunnen u 
ondersteunen bij situaties waarin 
u gedupeerd bent. Voor meer in-
formatie mail info@steunpunt-
langedijk.nl of bel 0226-723217. 
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur kunt u bij Petra Feenstra 
in de Sociale Winkel in Winkelcen-
trum Broekerveiling zonder ver-
plichting uw verhaal doen. Alles 
wat de stichting doet is gratis. Wan-
neer een bedrijf voor u gaat werken 
worden de normale kosten daarvan 
in rekening gebracht. Bijvoorbeeld 
bij het opmaken van een levenstes-
tament of wanneer bewindvoering 
wordt gestart. ■
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Bewindvoerder Aileen Koenis en wijkverpleegkundige Petra Feenstra van Evean



Univé
vergoedt

deze cursussen. 

Beter op de Been
Voorkomen van een val is vele malen makkelijker dan genezen. In de 
training Beter op de Been werkt u aan uw spierkracht en evenwicht zodat 
de kans op vallen kleiner wordt. 

Start: 3 oktober • Locatie: Schagen

Weerbaarheidstraining
In de Weerbaarheidstraining van Omring leert u hoe u in ‘onveilige’  
situaties stevig in uw schoenen kunt blijven staan, letterlijk en figuurlijk.

Start: 5 november 2018 • Locatie: Anna Paulowna 

Slaaptraining
In deze training bieden wij u handvatten om beter te leren slapen. 
Informatie over slapen wordt afgewisseld met praktische oefeningen  
om het natuurlijk slaapvermogen te vergroten. 

Start: 15 november 2018 • Locatie: Schagen
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Jongerenwerk 
geeft ondersteuning 
bij schoolstress 

FRANSE woordjes leren voor het tentamen, een  
Engels betoog schrijven en nog een lading opdrach-
ten van biologie. Uren huiswerk maken aan je bu-
reau en misschien dit jaar zelfs wel examen doen. De 
scholen zijn weer begonnen en ook onder middelbare 
scholieren speelt stress een rol. 

Omgaan met stress doet iedereen op zijn eigen ma-
nier. De één kan langer omgaan met een bepaalde 
spanning dan de ander. Als je stress hebt, is er een 
aantal punten waar je op moet letten. Er zijn namelijk 
twee soorten stress; positieve- en negatieve stress. Po-
sitieve stress zorgt ervoor dat je je goed kunt focussen 
en geeft je net dat extra beetje energie om nog beter te 
kunnen presteren. Maar als er te vaak en te veel stress 
achter elkaar is zonder dat er goed uitgerust kan wor-
den, wordt stress negatief. En dat eist zijn tol. 

TESSA
De achttienjarige Tessa kan hierover meepraten. Zij 
zakte vorig jaar voor haar havo-examen omdat ze 0,02 
punten te kort kwam voor het gemiddelde van de drie 
hoofdvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook 
een herkansing mocht niet baten want toen kwam ze 
0,2 te kort voor wiskunde. Ze ging van school af naar 
de vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs). 
“Op de vavo volgde ik alleen wiskunde om mijn ge-
middelde omhoog te halen. Ik moest een 6,3 halen op 
het examen om te slagen.” 

IN SLAAP KOMEN
Maar midden in het schooljaar werd de druk voor Tessa 
te veel: “In de nacht kon ik moeilijk in slaap komen en 
ik had ook steeds minder zin om leuke dingen te gaan 
doen met vrienden”, vertelt Tessa. Op verzoek van haar 
moeder ging ze naar een psycholoog die haar hielp uit 
de negatieve spiraal te komen. Ze moest weer een po-
sitieve visie en blik op haar schoolcarrière krijgen. Uit-
eindelijk heeft Tessa haar examen gehaald met een 7,5 
en heeft ze haar felbegeerde diploma in handen.

BEGELEIDING
Aschwien Kandhai is jongerenwerker in Langedijk. Hij 
begeleidt samen met zijn team jongeren die thuis pro-
blemen hebben, maar ze helpen ook als er stress is op 
school. Samen gaan zij dan op zoek naar de oorzaak 
van de stress bij de scholier. “Dat kan stress zijn van 
de thuissituatie”, zegt Aschwien. “Maar het kan ook zijn 
dat het tempo op school te hoog is. Dan kijken we sa-
men met de jongere wat eraan te doen is om hem of 

haar weer op het juiste spoor te krijgen, zonder dat er 
teveel achterstand wordt opgelopen op school.” 

RUST
Niets is verplicht bij het jongerenwerk van WPW. Dat 
geeft de scholieren ook rust. Als zij geholpen willen 
worden, kunnen ze naar Aschwien of andere mede-
werkers van zijn team toe komen. “Wij hebben onze 
deuren altijd open staan. Wij zijn geen jeugdzorg die 
verplichtingen aan hen oplegt. Het is hun vrije keuze 
om bij ons langs te komen voor hulp.” Hij vervolgt: “Zo 
helpen we zo veel mogelijk jongeren ‘back on track’, zo-
dat ze gewoon met hun leeftijdsgenoten kunnen mee-
gaan naar de volgende klas of vervolgen ze hun weg 
naar een vervolgopleiding.” ■ 

Tessa

Door: Rianne van Nieuwkoop

Univé
vergoedt

deze cursussen. 

Beter op de Been
Voorkomen van een val is vele malen makkelijker dan genezen. In de 
training Beter op de Been werkt u aan uw spierkracht en evenwicht zodat 
de kans op vallen kleiner wordt. 

Start: 3 oktober • Locatie: Schagen

Weerbaarheidstraining
In de Weerbaarheidstraining van Omring leert u hoe u in ‘onveilige’  
situaties stevig in uw schoenen kunt blijven staan, letterlijk en figuurlijk.

Start: 5 november 2018 • Locatie: Anna Paulowna 

Slaaptraining
In deze training bieden wij u handvatten om beter te leren slapen. 
Informatie over slapen wordt afgewisseld met praktische oefeningen  
om het natuurlijk slaapvermogen te vergroten. 

Start: 15 november 2018 • Locatie: Schagen
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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. 

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Via Thuis-
abonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen, medisch ver-
voer, boodschappen service en computer ondersteuning.

INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING •  Voor vragen op wel-
zijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. 

MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden. 

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • WPW biedt een 
groot aanbod van cursussen, (ontmoetings)activiteiten en voorlich-
tingsbijeenkomsten. 

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisonder-
steuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor 
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.

ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •  
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wo-
nen.

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaar-
heid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u hier.

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

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij per-
sonenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra het 
alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.

AAN DE SLAG  • Statushouders een dagbesteding bieden en te bege-
leiden naar een volwaardige plek in de samenleving. 

BURENDAG:
Op zaterdag 22 september bent u welkom bij WPW Heerhu-
gowaard, het Rode Kruis, HAK en de scouting. 

DE WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID:
Van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober 
wordt er aandacht besteed aan dit thema. Belangrijk, want 
meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. 
Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbonden-
heid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we 
aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want 
eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.

Brain in beweging RGM

U beweegt op het ritme van muziek en zet daarbij 
verschillende delen van het lichaam aan het werk. 
Ogen, oren, handen, voeten... alles beweegt mee. Zo 
ontstaan er verbindingen in de hersenen die er niet of 
niet meer waren. Dit zorgt voor een betere samenwer-
king tussen de linker- en rechterhersenhelft. Leden 
van Evean betalen € 40 en niet-leden € 80. De lessen 
vinden acht weken lang plaats en starten op woensdag 
10 oktober van 13.15 tot 14.15 uur.

TRAPLIFTEN SPREEKUUR I.S.M. HANDICARE:
Woensdag 24 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in het Trefpunt 
Rozenlaan, Heerhugowaard. Gratis voorlichting over traplift-
mogelijkheden.

VRIJWILLIGERSWAARDERINGSWEEK:
Van 3 t/m 11 november is de vrijwilligerswaarderingsweek. 
Bent u/jij vrijwilliger? Vanaf 1 oktober is inschrijven voor leuke 
activiteiten mogelijk via www.vrijwilligers-bedankt.nl of via 
het servicepunt. Meer info volgt. 
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CURSUSSEN & ACTIVITEITEN 
TREFPUNT ROZENLAAN, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
CREACAFÉ:  Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Kosten € 2, inclusief koffie of thee.
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.

ZUMBA:  4 Wekelijks op vrijdag van 11:00 tot 
12:00. Tien lessen voor € 50. 

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

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.

COMPUTER INLOOP:  Donderdag in de oneven weken 
van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan een 
computerinloop voor al uw digitale 
vragen € 2 incl. koffie/thee.

SAMEN ETEN:  Vanaf woensdag 3 oktober start 
wekelijks deze gezellige nieuwe 
activiteit. digitale vragen € 2 incl. 
koffie/thee.

HIGH TEA:  Donderdag 18 oktober vanaf 14.00 
uur. Deelname bedraagt € 8 per 
persoon. Graag tevoren aanmelden.

SPECULAASPOP MAKEN:  Donderdag 15 november om 13.00 
uur. Deelname: € 4,50 en van te voren 
opgeven.

Een traplift
de oplossing?

Ontdek het op het Handicare 
Trapliftspreekuur!
Laagdrempelig en snel antwoord op al uw vragen.
Bezoek het Trapliftspreekuur bij WonenPlusWelzijn.

Vrijdag 12 oktober 11.30 - 14.00 uur:
De Anbouw, Dorpsstraat 610, Noord-Scharwoude
Woensdag 24 oktober 10.00 - 12.30 uur:
Rozenlaan 2, Heerhugowaard

 

072 75 111 75         handicare-trapliften.nl
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“WAT is er leuker dan zelf 'vergeten groenten' te kweken, 
zoals aardpeer en spekbonen”, zegt tuinvrouw Ellen Kerk, ter-
wijl ze door haar eigen moestuin loopt. Het is een stuk grond 
van driehonderd vierkante meter dat ze sinds 2012 beheert.  

Groente en fruit kweken in je eigen 
biologische moestuin

Door: Lisette Kreijger

Met zorg produceert ze hier haar 
eigen groente en fruit, zonder ge-
bruik te maken van pesticiden en 
kunstmest. “Ik heb op latere leeftijd 
de hoveniersopleiding gedaan, ben 
lid van de Groen & Bloei-vereniging 
en zit al meer dan veertien jaar in 
het onderhoud van tuinen”, vertelt 
Ellen. Sinds twee jaar is ze aan het 
biologisch moestuinieren. “Ik vond 
dat zo’n omdenken: het ouderwet-
se moestuinieren is meer gericht 
op monocultuur in plaats van poly-
cultuur. En je moet eigenlijk de sa-

menhang tussen de verschillende 
groenten, kruiden en bloemen met 
elkaar vinden om tot gezonde plan-
ten te komen.”
 
POLYCULTUUR  
Polycultuur, wat Ellen toepast, is 
dus het op één akker door elkaar 
verbouwen van verschillende ge-
wassen. “Tomaten en basilicum 
kun je uitstekend naast elkaar plan-
ten, omdat hun eigenschappen el-
kaar dan versterken”, aldus Ellen. 
“En ik maak mijn eigen compost.” 

ZELF EEN CURSUS GEVEN?

Misschien bent u geïnspireerd ge-
raakt door dit verhaal; u bent van 
harte uitgenodigd om ook een cur-
sus te komen geven op de Rozen-
laan over uw passie. Neem hier-
voor contact op met het servicepunt 
Heerhugowaard.

In het voorjaar deelde ze haar pas-
sie middels een cursus bij WPW. 
“Ik heb een PowerPoint-presentatie 
gemaakt en daar vertelde ik mijn 
verhaal bij.” Volgend jaar geeft zij 
opnieuw de cursus ‘Biologisch 
moestuinieren’ bij WPW op de 
woensdagen 20 februari, 6 en 20 
maart.  U kunt zich aanmelden via 
moestuin@kpnmail.nl.

Ellen Kerk in haar biologische moestuin van Volkstuinvereniging de Groene Waard i



Buren- & scoutingdag
“DE buren- en scoutingdag is 
bedoeld om de buren te laten zien 
dat hier een trefpunt is, waar ieder-
een welkom is”, vertelt Iet van den 
Berg, sinds 1 maart welzijnsconsu-
lente bij WPW en tevens vrijwil-
ligster bij het Rode Kruis. Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds zijn 
de initiatiefnemers van deze lande-
lijke dag, en Scouting Angela, die 
het Trefpunt beheert, organiseert 
het.  

Iet vervolgt: “De organisaties die 
participeren in het gebouw zul-
len demonstreren wat ze allemaal 
doen. Zo geeft de scouting enkele 
presentaties, je kunt bij Atelier HAK 
’79 binnenkijken en er is op die dag 
een EHBO-cursus van het Rode 
Kruis.” Ook Stichting MeerSaam is 
aanwezig. “We willen dat de buurt 
weet dat dit een ontmoetingsplaats 

is voor onder andere ouderen, ook 
met dementie, en voor hun familie. 
We willen de ouderen terugbren-
gen in hun kracht, want ze kunnen 
nog heel veel. De woonwijk bestaat 
voor zo’n zeventig procent uit seni-
oren. Ze kunnen hier koffie komen 
drinken als ze zich eenzaam voelen, 
of gezellig met elkaar koken, we 
hebben hier een mooi kookeiland”, 
zegt Iet. 

Seniorenkoor Op Eigen Wijze
ANNE-MARIE Ursem dirigeert 
elke vrijdagochtend het senioren-
koor Op Eigen Wijze. Dit koor is 
drie jaar geleden opgericht. Ze be-
gonnen met drie koorleden en in-
middels is de groep uitgegroeid tot 
twintig leden, met begeleiding van 
accordeonist Anneke en hulp van 
twee betrokken vrijwilligsters, Da-
niëlle en Jenny. Aanvankelijk was 
het koor bedoeld voor mensen met 
dementie, maar ook als u niet aan 
kunt sluiten bij een gewoon koor 
vanwege fysieke beperkingen of als 
u gewoon fit bent, kunt u meedoen. 

Annemarie zegt dat ze het fantas-
tisch vindt om te doen en om te zien 
hoe de mensen in hun kracht staan, 
want dit kunnen ze nog prima. “Het 
geeft mij zelf ook energie”, vertelt ze, 
“en het is een hechte club, we delen 
vreugde en verdriet.“ Een koorlid 

Door: Lisette Kreijger

zegt: “Elke vrijdag gaan we heel blij 
naar het koor om er nog blijer weer 
vandaan te komen. Dit draagt zo bij 
aan ons geluksgevoel!” Een ander 
koorlid zegt: “Ik vind het heel gezel-
lig, ik wil geen week zonder koor.” 
Soms brengen de leden zelf een 
liedje mee. 

MEEDOEN
Elke vrijdagochtend wordt er gere-
peteerd in het Grand Café in het Ar-

boretum op het Tamarixplantsoen 
1 in Heerhugowaard. Kom gerust 
eens vrijblijvend luisteren! Mu-
ziekervaring is niet per se nodig. 
Wel dient u met eigen vervoer te 
komen. Neem voor meer informa-
tie contact op via 06-30961092 of 
via het servicepunt van WPW: 072-
5717170. Ook in Langedijk en Scha-
gen bent u welkom bij de “Eigen 
Wijze” koren. ■

Door: Ineke Vroling
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Vrijwilliger Gerard geeft instructies voor 
glasschilderen aan de heer Barho k

SCHOLING 
“En we willen de mensen laten we-
ten wat er nog meer mogelijk is hier: 
de ruimte kan gebruikt worden om 
scholingen te geven, scholieren kun-
nen hier stage komen lopen of hun 
EHBO-diploma halen. We willen ook 
de verbinding zoeken tussen jong en 
oud.” Geïnteresseerden zijn van har-
te uitgenodigd om binnen te lopen 
tijdens de Burendag op zaterdag 22 
september van 10.00 tot 13.00 uur 
aan de Rozenlaan 2 te Heerhugo-
waard. ■



OP 12 juli hield de Wooncompagnie haar Maat-
schappelijke Dag. Met hun inzet op deze dag wil de 
woningcorporatie haar betrokkenheid bij huurders 
en het werkgebied tonen. Medewerkers voerden ge-
durende de dag uiteenlopende klusjes uit met samen-
werkende organisaties zoals WPW. Voor individuele 
en groepen huurders.

Femke Cornelisse, bestuurssecretaresse van de Woon-
compagnie, is één van de actieve medewerkers. Zij 
vertelt dat zij heeft meegeholpen bij het organiseren 
van twee high tea’s: één  voor bezoekers van Doet & 
Ontmoet in Nieuwe Niedorp en één voor Doet & Ont-
moet in  Wieringerwerf. “Op beide plekken was de ani-
mo groot”, vertelt Femke. “In Wieringerwerf hadden we 
zeker twintig bezoekers. We waren even bang dat we 
te kort hapjes hadden, maar gelukkig ging dat goed en 
was er voor iedereen voldoende lekkers.”

CONTACT
In het dagelijks leven werkt Femke vooral achter de 
computer in het hoofdkantoor in Hoorn. Juist op de 
Maatschappelijke Dag is het direct contact met de 
huurders zo fijn. Medewerkers kiezen vooraf voor wel-
ke activiteit zij zich willen inzetten. Femke koos speciaal 
voor de high tea. “Koken, bakken en hapjes maken is 
mijn hobby”, zo laat ze weten.
Naast de high tea werden er ook bij het ontmoetings-
centrum voor dementie in Schagen activiteiten gedaan. 
Daar werden onder meer plantenbakken gemaakt en 
gevuld die door de bezoekers daar verder kunnen wor-
den onderhouden. ■
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Medewerkers van de Wooncompagnie 
in actie tijdens Maatschappelijke Dag

De high tea in Nieuwe Niedorp Vrijwilligers van de high tea met links Femke Cornelisse

Kom jij ons team in Hollands Kroon
als vrijwilliger versterken?

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl
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alkmaar
almere
amsterdam
apeldoorn
breda
bunnik
deventer
dordrecht

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

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

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
Gerard Pater (’t Zand) 
Trijnie Boon (Den Oever) 
Joop Koedijk (Lutjewinkel)

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

eindhoven
emmen
enschede
groningen
haarlem
heerenveen
helmond

hoorn
kerkrade
leeuwarden
lelystad
maastricht
middelburg
nijmegen

oss
schagen
sittard
tilburg
utrecht
venlo
waalwijk

De inzending dient voor donderdag 1 november 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. 

Wonen Plus Welzijn organiseert in nauwe 

samenwerking met de Ouderenbonden en 

Vluchtelingenwerk Nederland, 

afdeling Schagen een 

OPEN INLOOPMIDDAG  

met woord, muziek en heerlijke hapjes op 

woensdag 10 oktober 2018 

tussen 14.00 en 16.00 uur 

in gebouw 

“Onder de Acacia’s”
in Schagen.

www.noordkopvoorelkaar.nl

Voor leuk vrijwilligers-

werk of als de hulp van 

een vrijwilliger gewenst 
is.

Ga eens kijken op de  

website of kom langs bij 

het Vrijwilligerspunt op 

Markt 18 in Schagen.

Wilt u zelf een oproep doen 

op ons prikbord? 

Dat kan ook. Geef het door 

aan het magazine via 

info@wonenpluswelzijn.nl 

of tel. 0224-273140.

Senioren die gebruik maken van 
de maaltijdservice kijken er altijd 
naar uit weer een maaltijd krijgen. 
Soms is dit zelfs het enige contact-
moment van de dag. Bent u sociaal 
en in het bezit van een auto? WPW 
Langedijk is dringend op zoek naar 
nieuwe maaltijdbezorgers. 
Bij interesse of voor meer info: 
tel. 0226-318050 of mail 
langedijk@wonenpluswelzijn.nl.

Heeft u een leuk idee voor in 
uw buurt of wijk? Of wilt u 
zelf een activiteit organise-
ren en zoekt u een locatie? 

Leuk! WPW helpt wanneer u 
ondersteuning nodig heeft. 

Neem contact op met een van 
de servicepunten voor meer 

informatie.

Bedankt voor de fantastische 
samenwerking maaltijdrijders 
van de Wieringermeer. Jammer 
genoeg moet ik door verhuizing 

stoppen met dit mooie 
vrijwilligerswerk. 

Jan Breuer

De Factorie zoekt enthousiaste 
vrijwilligers voor de locatie in 

Schagen.
Interesse? bel 0224-273145 voor 

meer info! 
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ALS we op één van de zeer war-
me zomerdagen een bezoek bren-
gen aan  werkleerbedrijf De Fac-
torie van WPW aan de Zijperweg 
krijgen we eerst een rondleiding 
van Ron Zwart (58). Hij is drie 
maanden geleden aangesteld als 
werkbegeleider. Vol trots toont hij 
wat er al gerealiseerd is en welke 
concrete plannen er zijn voor de 
naaste toekomst. We beginnen ons 
bezoek in de timmerwerkplaats, 
waar vrijwilliger Albert (gepensi-
oneerd) en kandidaat Thedros een 
scheidingswand aan het plaatsen 
zijn, waarmee een aparte ruimte 
ontstaat voor de fietsenwerkplaats. 
Ron: “Het is nogal hectisch hier, 
want over een paar dagen krijgen 
we negentig fietsen binnen. Dat 
zijn de weesfietsen die niet meer 
opgehaald zijn van het station in 
Schagen. Daarom zijn vrijwilliger 
Jeroen (gitaarleraar en zoon van 
Albert) en kandidaat Zohir in de 
loods buiten rekken aan het plaat-
sen om straks al die fietsen op te 
slaan.” 

Werkleerbedrijf De Factorie in  Schagen krijgt steeds meer vorm

Terwijl we verder gaan, vertelt 
Ron, dat het mede druk is doordat 
er sprake is van een grote interne 
verhuizing in het pand. De hele be-

nedenverdieping van het pand aan 
de Zijperweg gaat gebruikt worden 
door het werkleerbedrijf om meer 
werkplekken te realiseren. Dat bete-
kent dat er veel gesleept wordt met 
meubilair en andere spullen van de 
ene ruimte naar de andere. Ron: 
“We hebben nu negentien kandi-
daten, maar dat gaan er veel meer 
worden. Zo hebben we nu twee 
kandidaten in de fietsenwerkplaats, 
maar als we straks veel meer fiet-
sen hebben, kunnen we ook meer 
mensen plaatsen.”

WASRUIMTE
Als we verder gaan komen we 
langs een wasruimte. Hier verzorgt 
een kandidaat de was voor, tot nu 
toe, één klant, maar uitbreiding 
is mogelijk. Mensen kunnen door 
de wasservice langer thuis blijven 
wonen. Ook komen we langs een 
ruimte met naaimachines. Hier ge-
ven vrijwilligers naailes aan kandi-
daten. Het samen dingen maken is 
belangrijk, maar ook het oefenen 
van de taal. Ron: “De vrijwillige be-
geleiders zijn zo goed, dat er heel 
mooie dingen gemaakt worden. Zo 
hebben ze samen gewerkt aan een 
herinneringsdeken, gemaakt van 
de kleding van een overledene.”

VEEL MOGELIJKHEDEN
Terloops wijst Ron op een paar 
fraaie muurschilderingen, gemaakt 

door een vrijwilliger. Hij geeft aan 
in een aantal andere ruimtes ook 
wel mogelijkheden te zien voor een 
verfraaiing, om ze daarmee aan-
trekkelijker te maken. De ruimte 
boven de werkplaats zal gebruikt 
worden als creatieve ruimte, maar 
de precieze invulling staat nog niet 
vast. Ron: “Dit is een pand met vele 
mogelijkheden en er leven binnen 
de organisatie allerlei mooie idee-
en over de verdere indeling en het 
gebruik ervan, maar dat maakt het 
ook lastig. Je kunt niet alles tege-
lijk: je moet echt focussen op een 
beperkt aantal dingen. Daarnaast is 
het afhankelijk van de vraag. Hoe-
veel en welke kandidaten komen 
via gemeente of UWV bij ons bin-
nen en waar liggen hun mogelijk-
heden?”
Ook de buitenruimte van het pand 
aan de Zijperweg krijgt de aan-
dacht. Het is er nogal stenig. Een 
grauwe betonnen afscheiding met 
de naastgelegen milieustraat is in-
middels veranderd in een zachter 
aandoende erfgrens met hout en 
groen. Ook zijn er plannen voor het 
(ver)plaatsen van een kas, die een 
plek achter het gebouw kan krij-
gen. Allemaal in het kader van de 
vergroening en wat ook weer werk-
leerplaatsen oplevert.

LOOPFIETS
Duurzaamheid staat hoog in het 

Thedros (links) en Albert zagen een stijl voor de scheidingswand op maat i

Jeroen en Zohir werken aan de 
fietsenwerkplaats i
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Werkleerbedrijf De Factorie in  Schagen krijgt steeds meer vorm
vaandel bij WPW. Zo is het pand ex-
tra geïsoleerd en voorzien van veel 
zonnepanelen. Het opknappen van 
de weesfietsen bij het station en het 
zoveel mogelijk hergebruiken van 
onderdelen  liggen in het verlengde 
hiervan. Bij het verbouwen van de 
werkplaats wordt in de eerste plaats 
hout- en plaatmateriaal dat al in 
het pand aanwezig is gebruikt. Ron 
wijst op een ander leuk voorbeeld 
van hergebruik: oude ladenblok-
ken zijn van zwenkwielen voorzien 
en dienen als gereedschapstrolley 
in de werkplaats. “We krijgen ook 
klussen vanuit de organisatie. Zo 
hebben we bijvoorbeeld van een 
paar kinderfietsen de trappers ver-
wijderd om ze als loopfiets te ge-
bruiken. Die worden gebruikt bij de 
door vrijwilligers verzorgde fietsles 
voor nieuwkomers. Ze beginnen op 
de duofiets als ‘bijrijder’, daarna als 
‘stuurman’. De volgende stap is de 

loopfiets om het evenwicht te leren 
bewaren en de laatste stap is dan 
de gewone fiets.”

ZELFVERTROUWEN 
BELANGRIJK
Niet alleen in de werkplaats zelf 
vinden we kandidaten van het 
werkleerbedrijf. Ook binnen de 
dienstverlening van WPW doen 
kandidaten hun werkervaring op. 
Bijvoorbeeld bij de administratie, 
als gastvrouw, bij het maaltijdser-
vicepunt, als zorgvrijwilliger of bij 
het ontmoetingscentrum. Ron: “Er 
zijn mensen bij die al jaren uit het 
arbeidsproces zijn en steeds meer 
geïsoleerd zijn geraakt. Er zitten ook 
jongeren bij die nooit in dat arbeids-
proces hebben gezeten. Wij probe-
ren ze zoveel mogelijk succesjes te 
laten behalen, overwinningen op 
zichzelf. Want aan zelfvertrouwen 
ontbreekt het best vaak. Ik moet in 

Overleg tussen (van links naar rechts)
Jeroen, Ron en Zohir i

DE FACTORIE - De Factorie is het werkleerbedrijf 
van WPW. Het wil mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt op weg helpen naar een volwaardige 
plaats in de samenleving. Kandidaten komen overal 
vandaan, zijn net in Nederland of wonen hier al hun 
hele leven. En ze zijn van alle leeftijden. Via de ge-
meente of het UWV komen ze bij de Factorie. Iedere 
kandidaat heeft een beroepskracht als persoonlijk 
begeleider en werkt, samen met één of meer vrij-
willigers op een plek die het beste bij hem of haar 
past. De te bereiken doelen verschillen per kandi-
daat maar de overeenkomst is dat de meesten in 
de eerste plaats ( weer) in contact met anderen wil-
len komen, meer zelfvertrouwen moeten krijgen en 
sociaal sterker moeten worden. Daarnaast kan het 
accent bijvoorbeeld liggen op taal oefenen of prak-
tische vaardigheden verder ontwikkelen. Volgens 
Ron is het eerste einddoel dat kandidaten ingezet 
kunnen worden als zelfstandig vrijwilliger, maar er 
zijn nu ook kandidaten bij die hij op termijn zeker 
wel in een reguliere baan ziet eindigen. Deze stap 
wordt met het afronden van een traject binnen de 
Factorie zeker verkleind.

Ron is in juni gestart bij De Factorie van WPW in 
Schagen. Hiervoor had hij een klusbedrijf. Ook 
heeft hij gewerkt in de arbeidsbemiddeling en bij 
Midgard in Tuitjenhorn. Een poging om samen met 
iemand anders iets op te zetten voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt ging uiteindelijk niet 
door. Ron: “Ik ben meer trajectbegeleider dan klus-
senman en toen ik de vacature zag voor ‘verbin-
dend beheerder’, zoals mijn functie officieel heet, 
heb ik meteen gesolliciteerd.”

de werkplaats ook niet teveel aan-
wijzingen geven en corrigerend be-
zig zijn. Uiteraard let ik wel op de 
veiligheid, maar ze moeten zoveel 
mogelijk samen met de vrijwilliger 
oplossingen vinden. Daarbij is de 
onderlinge communicatie ook heel 
belangrijk, zeker bij nieuwkomers.”  
■

   Werkleerbedrijf De Factorie is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van:




