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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

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: 

Wonen Plus Welzijn (WPW) is een maatschappelijke organi-
satie actief in 4 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. 
Er zijn 1.200 vrijwilligers en 40 beroepskrachten betrokken 
bij de organisatie en we bereiken ongeveer 5.000 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
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Met elkaar voor elkaar
De mooie warme zomer hebben we los moeten la-
ten; in de herfst schept de natuur weer bonte kleuren. 
De winter is donker, koud en stil. Maar stil waren we 
ook, toen we hoorden dat de lieve, geweldige en be-
trokken collega Ada Vedder na een heel kort ziekbed 
in september was overleden. En de stilte bleef, want 
we moesten ook het verlies verwerken van onze vrij-
willige redacteur Hans Groen, de grondlegger van dit 
magazine. Zonder zijn enthousiasme en inzet was het 
magazine er niet geweest. In dit nummer een in me-
moriam over Ada en Hans.   

DOET & ONTMOET-GROEPEN
Doet & Ontmoet-groepen, waarbij mensen elkaar 
vinden in gezelligheid en contacten. Sinds kort 
draait er een groep in seniorencomplex Kroon-
waard te Middenmeer; daarmee zijn er reeds vijf-
tien Doet & Ontmoet-groepen lokaal verspreid over 
ons werkgebied. En de verspreiding zal komende 
tijd nog verder ingevuld worden. U leest over onze 
activiteiten, bijvoorbeeld het naaiatelier of het leren 
fietsen, waarbij de nieuwkomers ondersteuning van 
vrijwilligers krijgen. 

DE FACTORIE
Verder wordt u op de hoogte gebracht van ons werk-
leerbedrijf de Factorie: een levendig en bloeiend ge-
beuren, waarbij veel mensen vanuit verschillende 
hoeken elkaar spreken en met elkaar werken om het 
vorm te geven. Een interview met een zeer betrok-
ken vrijwilliger over het bezorgen van de maaltijden, 
die zegt “Het contact met de mensen, daar doen we 
het voor”. Met elkaar voor elkaar: daar draait het bin-
nen onze organisatie eigenlijk altijd om. Lees hier-
voor ook het stuk van Peter de Wit over zingeving.

We wensen u hele fijne feestdagen en 
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.

Colofon

ADVERTENTIETARIEVEN
Dit magazine is gedrukt op 115 grams gerecycled papier.
De advertentietarieven zijn:
1/1e  pag. € 299
1/2e  pag. € 159
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1/8ste  pag. € 54
(tarieven ex btw)
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Mail dan de uitgever: john@jvwuitgeverij.nl.
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Over zingeving en 
de zin van het leven
ER werd mij gevraagd om een 
stuk te schrijven over zingeving 
en de zin van het leven. Dat is 
geen eenvoudige opgave, maar 
bij deze een poging. Veel mensen 
vragen het zich weleens af: “Wat 
is nu de zin van het leven?” Het 
zijn vaak momenten waarop 
sprake is van een verlies of een 
grote verandering, wanneer deze 
vraag naar boven komt. Maar 
het kan ook zomaar opkomen, 
bijvoorbeeld wanneer je in de 
trein naar buiten kijkt of in de 
tuin aan het werk bent. 

Vroeger, en dan bedoel ik de tijd 
van ongeveer vijftig jaar of langer 
geleden, was de zin van het leven 
voor veel mensen min of meer een 
vast gegeven. Veel mensen geloof-
den nog in een God met een schep-
ping en een leven na het aardse 
leven. De zin van het leven was ei-
genlijk in grote lijnen om op aarde 
het woord van God te volgen, in 
naastenliefde en goedheid te leven 
in de gedachte dat na de dood er 

een hemel zou volgen. In de af-
gelopen tientallen jaren zijn veel 
mensen in Nederland, net als in de 
gehele westerse wereld, los van 
God komen te staan. Het meren-
deel van de mensen in Nederland 
gelooft niet meer in een God. Zelf 
houd ik me niet zo bezig met deze 
vraag naar God, ik heb liever een 
houding van ‘niet weten’. Wie zijn 
wij namelijk om daar een uitspraak 
over te doen? 

ZIN VAN HET LEVEN 
Met de veranderingen in het den-
ken en in de maatschappij van de 
afgelopen tientallen jaren is ook de  
zin van het leven niet meer be-
paald. De vraag voor veel mensen 
is of het heelal, de aarde, de natuur 
en de mensen zelf een zin in zich 
hebben. Als antwoord hoor je dan 
vaak: “Ze/we zijn er gewoon, zon-
der dat er een betekenis in zit.” Veel 
meer dan vroeger het geval was, 
vinden mensen nu dat ze zelf de 
zin van het leven kunnen en moe-
ten vinden. Voor de ene mens geeft 
dit een gevoel van vrijheid, maar 
het kan ook weleens als een zware 
last worden ervaren. En hoe doe je 
dat? Zelf de zin van het leven vin-
den? Wat voor de ene mens zin en 
betekenis geeft, hoeft dat niet per 
se voor de ander te doen. Hoewel 
we op verschillende manieren zin-
geving vinden, zou je wel kunnen 
zeggen dat zingeving net als eten, 
drinken en een huis, een basisbe-
hoefte is van de mens.  

EENZAAMHEID  
We ervaren allemaal weleens een 
gevoel van zinloosheid, dat je 
denkt: “Waar doe ik het allemaal 
voor?” en “Waarom ben ik hier ei-
genlijk?” Dat soort gevoelens en 
gedachten horen erbij. Echter, een 
langdurig gevoel van zinloosheid 
kan diepe eenzaamheid veroorza-
ken. Dan is het belangrijk om hier 
weer een weg uit te vinden of dat 
iemand je helpt om de zin weer 

te ervaren. Mensen kunnen elkaar 
daarbij echt helpen. Vraagt u zich 
ook wel eens af, wat de zin van al-
les is? Voelt u zich eenzaam? Mis-
schien heeft u iets aan wat anderen 
hier over zeggen. ■

Door: Peter de Wit

Een impressie uit de gesprekken die ik 
over dit onderwerp met mensen mocht 
voeren:

Y  Zingeving is wanneer je het gevoel 
hebt, iets voor een ander of de maat-
schappij te betekenen. Dit streven 
kan een houvast en richting geven.

Y  Een diepere zin kan worden gevon-
den door verbinding te voelen met 
iets wat ‘jezelf overstijgt’, het gevoel 
dat je onderdeel bent van een gro-
ter geheel. Dit kan om een religi-
euze ervaring gaan, maar ook door 
de verbinding te voelen met andere 
mensen. 

Y  Zingeving wordt veelal beleefd in 
relatie met andere mensen, of dat 
nu veel of weinig mensen zijn. Een 
vriend of vriendin, een geliefde, ie-
mand die je dierbaar is, het kan ook 
soms gaan om een toevallige ont-
moeting.

Y  Maar je hoeft zeker niet veel men-
sen te kennen om zin te ervaren. 
Een boer die één is met zijn land, de 
dieren en natuur, kan zich minder 
eenzaam voelen en meer zin ervaren, 
dan iemand die altijd onder de men-
sen is. 

Y  Sommige mensen ervaren zin wan-
neer ze in de natuur zijn of wanneer 
zij geraakt worden door muziek of 
een mooi kunstwerk. Soms zijn er 
dan geen woorden nodig. 

Y  Een gevoel van zin kan zijn dat je met 
terugwerkende kracht terugkijkt op 
je leven en voelt dat dit van waarde 
is geweest. Je een verbinding voelt 
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Door: Lisette Kreijger

TEGENWOORDIG zit iedereen 
op sociale media. Wie op Facebook 
ziet hoe leuk anderen het samen 
hebben, kan daar eenzaam of 
ongelukkig van worden. Dit en 
andere onderwerpen, worden 
belicht tijdens workshops over 
eenzaamheid. 

Workshop over Eenzaamheid
Door: Lisette Kreijger

Jongerenwerk biedt ondersteuning 
bij eenzaamheid 
"IN deze maatschappij wordt veel van jongeren gevraagd. Kijk alleen 
al naar de druk van sociale media, maar ook van ouders, vrienden, 
school en sport. Onder de druk die jongeren soms ervaren kunnen 
ze zich heel eenzaam en niet gehoord voelen”, aldus Petra Schoon, 
jongerenwerkster in Langedijk.

Het jongerenwerk organiseert 
daarom veel activiteiten voor en 
door jongeren, waaronder de 
Huiskamer in de Anbouw, waar 
‘gechild’ kan worden met vrien-
den. Petra: “Maar ook jongeren 
die coaching nodig hebben, kun-
nen met vragen bij ons terecht. 
Als iemand moeite heeft met 
school, kijken we naar wat hem 
of haar wél motiveert en waar we 
op in kunnen spelen om iemand 
weer op een positief pad te bren-
gen. We proberen er voor de jon-
geren te zijn en aan te sluiten bij 
wat ze dagelijks meemaken en op 
die manier naast ze te staan. Dat 
werkt denk ik het beste tegen een-
zaamheid. Wij lossen het niet voor 
de jongeren op, maar geven hen 
de ‘tools’ om het zelf aan te pak-
ken en er weer voor te gaan.” 

ZELFACCEPTATIE
Lars (22), stagiair bij het jongeren- 
en welzijnswerk in Langedijk, geeft 
ook een goede tip aan iedereen 
die zich eenzaam voelt: “Het is niet 
goed om de bevestiging van ande-
ren nodig te hebben om je goed te 
voelen: het gaat om zelfacceptatie. 
En als je jezelf accepteert, sta je 
meer open voor de verbinding met 
de mensen om je heen.”
Het jongerenwerk geeft ook voor-
lichtingen op scholen en sluit aan 
bij lokale evenementen. 
Voor meer informatie: 
jongerenwerk@wonenpluswelzijn.
nl. ■

Lars, stagiair bij jongeren- en welzijnswerk Langedijk

In navolging van de workshops in 
Schagen en Hollands Kroon is er 
recentelijk ook een workshop ge-
houden in Trefpunt de Rozenlaan, 
Heerhugowaard door Drs. Ellis 

van der Meulen van Coalitie Erbij. 
Een samenwerkingsverband dat 
campagne voert om de taboesfeer 
rondom dit onderwerp te doorbre-
ken. Er werd aangestipt dat een-
zaamheid in alle lagen van de be-
volking voorkomt en kan leiden tot 
gezondheidsproblemen, ontspo-
ring, verslechterde zelfzorg en een 
sociaal isolement.

Aan het einde van de workshop 
ging de groep met elkaar in ge-
sprek en er werd een aantal tips ge-
noemd die je als WPW-vrijwilliger 
kunt toepassen als je signaleert dat 
iemand eenzaam is. Een luisterend 

oor bieden, praten met diegene, of 
de eerste keer meegaan met men-
sen die niet alleen ergens op af 
durven stappen. Voor wie eenzaam 
is, is het doen van vrijwilligerswerk 
een goede remedie. Deelneemster 
Daphne (naam is gefingeerd) kan 
erover meepraten. Ze laat weten: 
“Ik had een poos geleden geen 
werk. Doordat ik vrijwilligerswerk 
ging doen raakte ik maatschappe-
lijk betrokken en breidde ik mijn 
sociale netwerk uit. Ik ging meer 
ondernemen en kon mezelf weer 
ontwikkelen. Ik heb nu een doel en 
ik kan iets betekenen voor anderen. 
Dat geeft veel voldoening.” 

met de idealen van vroeger en dat je 
hieraan trouw bent gebleven

Y  Zingeving heeft ook te maken met 
een weg vinden in de beperkingen 
die je als mens ervaart, zeker naar-
mate je ouder wordt.

Y  Het gaat bij zingeving om het ‘goede 
te doen’ in het eigen leven. Wat het 
goede is, heeft te maken met een 
intuïtief, diep gevoel, opgebouwd 
uit je eigen wezen, je verleden en je 
eigen waarden in relatie tot de sa-
menleving. Dit ontwikkelt zich ge-
durende je leven. Je stroomt mee als 
een rivier.

Y  Zingeving is het gevoel dat je wezen 
na je overlijden bewust en onbewust 
in het leven van anderen doorgaat. 
Wij zijn als het ware kruispunten 
tussen verleden, heden en toekomst
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In en om het pand is het zichtbaar 
veranderd. De roldeur aan de voor-
kant werd een glazen pui, de over-
kapping bij de voordeur werd een 
hal met een deur en het hekwerk 
tussen de gemeentewerf en ons 
terras werd van een vriendelijke 
schutting voorzien. Wanneer het 
mogelijk is, werken kandidaten van 
De Factorie aan deze klussen. Met 
elkaar, met vrijwilligers en begelei-
ding in de buurt. Bij grote klussen 
wordt het voorwerk, het grovere 
werk, door een aannemer gedaan, 
waarna de kandidaten bijvoorbeeld 
schilderen of afwerken.

PASSENDE WERKPLEKKEN
Over de fietsenwerkplaats heeft 
u in het vorige magazine al een 
en ander kunnen lezen. De eerste 
‘weesfiets-ophaalactie’ is intus-
sen geëvalueerd en de fietsen die 
werkelijk als ‘weesfiets’ zijn aan-
gemerkt, worden door kandidaten 

Zoals u ook verderop in dit magazine kunt lezen, bruist het op de 
locatie aan de Zijperweg 14 van de activiteiten. Toen het pand begin 
vorig jaar volledig voor ons beschikbaar kwam zijn we begonnen 
met plannen maken. Voor vrijwilligers en belangstellenden 
hebben wij destijds een informatiebijeenkomst gehouden. Ook 
zijn toen de eerste stappen voor het Werkleerbedrijf De Factorie 
gezet. Hoog tijd om nu, na ruim anderhalf jaar, de stand van zaken 
weer eens door te nemen. 

Werkleerbedrijf De Factorie 
is volop in beweging

van De Factorie gesorteerd en waar 
mogelijk opgeknapt. De volgende 
klussen staan voor binnenkort in 
de planning. Met de verhuizing 
van het kantoorgedeelte van WPW 
naar boven, komt benedenruimte 
aan de weg vrij. Deze wordt om-
gebouwd tot vergaderzaal, waar 
grotere groepen samen kunnen 
komen. Ook wordt boven aan de 
voorkant achter de glazen pui een 
creatieve ruimte ingericht. Bijvoor-
beeld voor het naaiatelier, zie pa-
gina 13 in dit magazine, waarvoor 
écht meer werkruimte nodig is. 
Plannen zijn er ook voor de kantine 
en de facilitaire werkzaamheden 
in en om het pand. Ook dat levert 
namelijk mooie en goed passende 
werkleerplekken op. Om de ver-
gaderruimtes klaar te maken, de 
lunch te verzorgen, huishoudelijke 
werkzaamheden te oefenen e.d. ■

ALGEMEEN

OPKNAPPERS
Hebben uw houten tuinmeube-
len wat te veel zon gehad afge-
lopen zomer? En kunnen ze wel 
een opknap- of verfbeurtje ge-
bruiken? Bel dan met uw WPW-
servicepunt of rechtstreeks met 
Werkleerbedrijf De Factorie, 
want daar kunnen we u als 
abonnee van WPW helpen. We 
halen uw tuinmeubel graag op 
en kunnen deze dan in overleg 
met u opknappen, verven, her-
stellen of wat er maar nodig is. 
Tegen een kleine materiaalver-
goeding brengen we uw opge-
knapte meubels weer terug, zo-
dat u er ook de volgende zomer 
weer van kunt genieten.

De Factorie is op zoek naar ge-
duldige vakmensen die als vrij-
williger hun vakkennis en vaar-
digheden willen overbrengen 
aan kandidaten van het werk-
leerbedrijf. Door samen te wer-
ken, te fungeren als voorbeeld 
en vraagbaak, leren kandidaten 
‘de kneepjes van het vak’.

We zijn specifiek op zoek naar 
een (oud-) schilder en een (oud-)
timmerman die er plezier in heb-
ben om hun basisvaardigheden 
over te dragen. Ook wanneer u 
af en toe als ‘leermeester’ op-
roepbaar wilt zijn (uiteraard op 
afspraak) is dat heel goed bruik-
baar.

In overleg wordt gekeken wie, 
wanneer met welke kandidaat 
kan samenwerken. Het werk 
vindt plaats in en om de werk-
plaats van De Factorie, Zijper-
weg 14 te Schagen. Interesse of 
wilt u er eerst meer over weten? 
Neemt u dan contact op met 
beheerder/werkbegeleider Ron 
Zwart, via 0224-273145 voor 
meer informatie.

Door: Corry Leijen 
en Martin Swart

Tedros en Tesfalem schilderen de receptie

VAKMENSEN GEZOCHT

De bedrijfswagen

De werkplaats

Werkleerbedrijf De Factorie is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van:  
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Ook de receptie is 
onderdeel van De Factorie

Elly Butler (l) en 
Judith van der Steen

Ieder bezoeker die vaker is binnen 
geweest ziet dat de receptie welis-
waar op dezelfde plaats is geble-
ven, maar dat die er nu veel meer 
open en gastvrij uitziet. De hele 
entree heeft meer uitstraling gekre-
gen. Judith: “We hebben een echte 
balie gekregen die er veel gezelli-
ger en meer uitnodigend uitziet. Je 
kunt niet meer om de balie heen. 
Alles behalve de maaltijdservice 
en de kantine zijn naar boven ver-
huisd, beneden is daardoor meer 
ruimte voor De Factorie gekomen. 
We hebben ook steeds meer de rol 
van gastvrouw gekregen: wijzen 
mensen de weg naar hun afspra-
ken, zorgen dat er vergaderruimtes 
en catering is geregeld.” 

MAATWERK
Met de komst van De Factorie is 
er ook een begeleidende taak bij-
gekomen. Enkele kandidaten doen 
hun werk-leertraject bij de receptie, 
waar niet alleen Judith maar ook 

DE verbouwing en verduurzaming, de start van werkleerbedrijf De 
Factorie en de interne verhuizing van afdelingen hebben al veel ontwik-
kelingen op gang gebracht en de overgangssituatie met verbouwen, op-
knappen en verplaatsen gaat nog wel even door. Maar als een rots in 
de branding is de receptie bij de hoofdingang op dezelfde plaats blijven 
doordraaien. Is daar dan alles hetzelfde gebleven? We spraken met Judith 
van der Steen (vaste beroepskracht van WPW) en Elly Butler (vrijwil-
liger op vrijdagmorgen).

de vrijwilligers bij betrokken zijn.  
Judith: “Het gaat om het weer 
‘werkfit’ of ‘onderwijsfit’ maken van 
mensen. Door een veilige omgeving 
te bieden, proberen we mensen het 
huis uit te krijgen, zelfvertrouwen te 
geven, weer in het arbeidsritme te 
laten komen. We moeten heel goed 
kijken wat mensen aan kunnen: de 
een doet eenvoudige dingen, ter-
wijl een ander vaak veel meer aan 
kan. Soms heeft iemand een zeer 
rustige omgeving nodig en kan 
maar één klus tegelijk doen. In het 
begin een paar uurtjes en als het 
goed gaat, breiden we dat uit. Het 
is echt maatwerk.” Het is Elly op-
gevallen dat er vrij jonge mensen 
zijn gekomen, waar eerder oudere 
kandidaten waren verwacht. “Onze 
maatschappij is erg prestatiege-
richt en niet iedereen kan aan de 
verwachtingen voldoen. Ik vind het 
heel leuk om te helpen die mensen 
weer op de rails te krijgen.” ■

Elly Butler uit Schagen (60) spra-
ken we een paar jaar geleden in 
het servicepunt De Balie in Markt 
18. Ze liep toen een soort stage bij 
vrijwilliger Marieke de Wit, omdat 
ze ook vrijwilligersbemiddelaar 
wilde worden voor Noordkopvoor-
elkaar. “Dat is er uiteindelijk niet 
van gekomen”, zegt Elly. “Ik kreeg 
toen een baan als receptioniste 
aangeboden bij het ROC, waar ik 
al eerder had gewerkt. Maar mijn 
vrijdagse receptiedienst hier op de 
Zijperweg ben ik wel blijven draai-
en.” Elly is één van de vrijwilligers 
die Judith bijstaan in de dagelijkse 
praktijk van de receptie. Telefoon-
tjes afhandelen of doorverbinden, 
bezoekers te woord staan of verder 
helpen, data invoeren in de com-
puter, mensen uitnodigen voor 
activiteiten, de interne nieuwsbrief 
voor het personeel, de verjaar-
dagskaarten voor vrijwilligers: een 
greep uit de vele taken waarbij de 
vrijwilligers ingeschakeld worden. 
Ook bij de begeleiding van de kan-
didaten van De Factorie hebben 
tegenwoordig de vrijwilligers een 
belangrijke rol. Elly die getrouwd 
is en twee kinderen heeft, doet 
ook nog de administratie van het 
bedrijf van haar man. Dat gaat hij 
over niet al te lange tijd verkopen 
en dan hoopt ze meer tijd te krijgen 
om samen met hem te reizen en te 
fietsen en meer tijd te hebben voor 
haar hobby’s ‘Marktplaats’ en tui-
nieren.

Door: Martin Swart
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Centraal kantoor WPW
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, di en do. 10.00-12.30 uur. 
info@noordkopvoorelkaar.nl
www.noordkopvoorelkaar.nl

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

Werkleerbedrijf De Factorie Schagen  
Hollands Kroon

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
0224-273145

tevens locatie voor:
Was en strijkservice: wassen en kastklaar 

maken, eventueel met halen brengen.
Naaiatelier: kledingreparaties tegen  

materiaalvergoeding.

Team Schagen
 welzijnsconsulenten: 

Ron Zwart, Tiny Jonker, Hanneke van Zanen,  
Esther van Vugt, Corry Leijen, Irma Giling,  

Marlot van Heeteringen, Jolanda Smit.

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. Voor aanvraag en informatie maaltijden: Maaltijdservicepunt 
geopend van 8.30 tot 11.30 uur, iedere werkdag, tel. 0224- 273150.

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. Wekelijkse 
ontmoeting voor mensen met CVA in de Groene Schakel in 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.

DOET & ONTMOET • Bijeenkomsten om andere mensen te leren ken-
nen en om contacten op te bouwen. De activiteiten zijn creatief, ac-
tief, recreatief en 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.  

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

VERVOER • 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  
DOET & ONTMOET:  Open inloop voor een gesprek, kop 

koffie en alle informatie over wonen, 
welzijn en zorg. Initiatieven zijn van 
harte welkom! 

DE GROENE SCHAKEL, A Mauvestraat 161 
   elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 

16.00 uur,  
met: Repaircafe elke 1e en 3e dinsdag 
met: Eten in de Buurt elke laatste 
dinsdag 16.00 tot 19.00 Kosten € 4,-

DORPSHUIS Warmenhuizen.  
  elke woensdagochtend 9.30 tot 12.00 uur
KOOR OP EIGEN WIJZE:  
DE BLOKHUT, aan de Loet, Schagen. 
  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  Dinsdag: 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 
DANCING:   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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GESPREKSGROEPEN SCHAGEN: (deelname na opgave)
ONDER DE ACACIA’S, Acaciaplein 400a, Schagen
    elke 1e maandag: 14.30 tot 16.00 uur.  

elke 3e donderdag: 14.00 tot 16.00 uur.
 
“Niemand wil een vluchteling zijn”
Woensdag 7 november was de 1e“kennismaking 
met.”In ‘Onder de Acacia’s’ kon men kennismaken 
met Mustafa uit Syrië en luisteren zijn verhaal. Een 
goed bezochte middag waarbij vele vragen uit het 
publiek in een mooi gesprek beantwoord werden. 
Een verhaal wat je raakt en wat je aan het denken 
zet. Kennismaken met…. zet iets in beweging. Een 
initiatief wat we zeker in 2019 zullen voortzetten. 
Houd hiervoor ons magazine, onze Facebookpa-
gina en de huis aan huis bladen in de gaten!

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:   Dinsdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur. 
Computercursus van zes dagdelen. In de 
Konkelhoek van Woonzorgcentrum De 
Bron, Kogerlaan 36a, Schagen.

ZIJPER
bewindvoering

Mustafa uit Syrië
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Foto links: Sportief in actie
Foto midden:  Gezond wandelen in de natuur
Foto rechts: Lekkere hapjes

VERSCHILLENDE organisaties 
uit Schagen organiseerden op woens-
dag 26 september met elkaar de ont-
moetingsbijeenkomst ‘Samen is gezel-
liger, beweeg en eet mee!’ Tijdens deze 
bijeenkomst in het Regius College 
stonden samen zijn, elkaar ontmoeten 
en lekker eten centraal. 

De middag werd afgetrapt met een 
laagdrempelige sportactiviteit op 
het fitveld, waarna een korte wan-
deling werd gemaakt, begeleid 
door een vrijwilliger van ‘Gezond 
Natuurwandelen’. Het diner werd 
bereid en geserveerd door leer-
lingen van het Regius College in 
samenwerking met vluchtelingen-

Samen is gezelliger
Tekst: Irma Giling

werk. Een aantal Syrische dames 
had voor de hapjes gezorgd. Een 
zeer geslaagde middag/avond met 
mooie ontmoetingen en een gezel-
lig samenzijn. ■

Nieuwe VOA's
De docenten Kitty Eykelenboom en Marijke Verbeek 
hebben aan een enthousiaste groep een VOA-opleiding 
gegeven voor de gemeenten Schagen, Hollands Kroon 
en Langedijk. Aansluitend worden er extra trainingen 
gegeven voor cursisten die bereid zijn om in de ge-
meente Schagen de taak van senioren woonadviseur 
gaan uitvoeren. Ook wordt een cursus van het Nibud 
aangeboden. Een VOA is een vrijwilliger die op verzoek 
of op eigen initiatief ondersteunt, verwijst, bemiddelt 
of vrijblijvend adviseert. De VOA is onafhankelijk cliënt-
ondersteuner. 

V.l.n.r. achterste rij: Marianne Strijbis, Brenda Ooms-Kamminga, 
Herman Nobach, Louis Rozendaal, Klaas Muurling, Joop 
Henrotte, Cornelia van Diepen, Ans Weel. Voorste rij: Marijke 
Verbeek (docent), Margriet Jongergouw, Kitty Eykelenboom 
(docent), Rietha van Zwieten, Tineke Hoekstra en Henriëtte 
Slippens-Mosterd. Eén cursist mist op de foto.

Anita Messelaar
Havenstraat 43

1736 KD Zijdewind

06-20915051

info@anitamesselaaruitvaart.nl

www.anitamesselaaruitvaart.nl

Aangepast Wonen
Lauw Meijers



Grip op uw gezondheid!

Individuele behandelingen die worden vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering gaan niet van het eigen risico af! *

*  Artrosebehandeling heup en knie wordt m.i.v. 1-1-2018 
   vergoed vanuit de basisverzekering.

Ook zonder verwijzing kunt op bij ons terecht.

Vragen, aanmelden?
  0226 413144
m niedorp@mensenco.nl
w  www.mensenco.nl/nieuwe niedorp

• Rugklachten
• Artroseklachten
• Slaapproblemen
•  Incontinentie/ 

blaasklachten
• Parkinson
• Botontkalking
• Valpreventie

U kunt bij ons terecht voor behandeling van o.a.: 

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
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Door: Hanneke van Zanen

SINDS het voorjaar van 2018 is er 
de mogelijkheid voor nieuwkomers 
om bij WPW te leren fietsen. Fietsen 
is voor ons Nederlanders zoiets heel 
gewoons, dat je bijna vergeet dat je 
het als kind ooit hebt moeten leren. In 
sommige culturen wordt er helemaal 
niet gefietst, in andere  is dit voorbe-
houden aan de mannen.  

Maar in Nederland geeft fietsen je 
zelfstandigheid en onafhankelijk-
heid. Voor volwassenen die nog 
nooit op een fiets gezeten hebben, 
is dit iets heel spannends. Soms 
kost het weken om vertrouwen te 
krijgen en de balans te vinden op 
een fiets. Het gaat soms letterlijk 

met vallen en opstaan. Bochten 
maken, op tijd remmen, op- en af-
stappen en na een val toch weer te-
rug op het zadel.

CERTIFICAAT
Het is best hard werken, maar 
hard werken loont. Na weken van 
doorzetten kan er een certificaat 
uitgereikt worden door Lars Boon, 
fietsinstructeur en consulent. Een 
deelneemster heeft zichzelf over-
wonnen en haar zelfstandigheid 
gewonnen. Dat is zeker iets om 
trots op te zijn.  ■

Fietsles voor nieuwkomers

l   Lars Boon reikt een certificaat uit aan 
Halima Said

Bent u handig met naald en 
draad? Lijkt het u leuk om uw 
kennis over te dragen en tege-
lijkertijd in een gezellige sfeer te 
werken aan het zelfvertrouwen 
van de kandidaten? 
U kunt dan contact opnemen 
met De Factorie via telefoon-
nummer 0224-273145 om vrij-
blijvend kennis te maken.

Het succes van het naaiatelier
“ZELF kan ik helemaal niet 
naaien”, zegt Hanneke van Zanen, 
beroepskracht van WPW en coördi-
nator van het naaiatelier. “Gelukkig 
hebben we een prima vrijwilliger in 
de persoon van Tieneke Karels.” Op 
maandagmiddag begeleidt zij twee 
deelneemsters en op woensdagoch-
tend vier. Deze dames zijn kandida-
ten van werkleerbedrijf De Factorie, 
waarvan het naaiatelier een onderdeel 
is.

Zoals alle kandidaten van De Fac-
torie hebben de dames van het 
naaiatelier afstand tot de arbeids-
markt en wordt er gewerkt aan het 
‘arbeidsfit’ maken. Dat betekent het 
huis uit, structuur creëren, anderen 
ontmoeten en soms ook de Neder-
landse taal leren. Hanneke: “Dat 
betekent niet dat we hier aan dag-
besteding doen. Het is echt zinvol, 
waar de dames mee bezig zijn. En 
het brengt hen verder in hun werk-
leer-traject” Tijdens ons bezoek 
wordt er gewerkt aan herinnerings-
dekens van de kleding van een over-
ledene voor haar kleinkinderen. 
Mensen met een thuisabonnement 
van WPW kunnen gratis (tegen 
kleine materiaalkostenvergoeding)

kleine reparaties laten verrichten 
en voor anderen wordt een kleine 
vergoeding in rekening gebracht. 

WEST-FRIESE HUMOR
De kandidaten komen via gemeen-
te of UWV bij De Factorie terecht, 
waar het werken met naald en 
draad niet een doel op zich is, maar 
een middel om in een rustige, vei-
lige omgeving met veel begelei-
ding te werken aan meer zelfver-
trouwen. Door met andere mensen 
in contact te komen, vriendinnen 
te maken of de taal beter te leren. 
Hanneke: “Tieneke zorg met haar 
vrolijkheid en West-Friese humor 
voor een gezellige sfeer, waarin 
kandidaten zich snel thuis voelen. 
Voor sommigen is de stap hier naar 
toe heel groot. Een van de kandi-
daten is achttien jaar in ons land 
en heeft daarvan zeventien jaar in 
huis gezeten. We moeten dan ook 
echt iets te bieden hebben.” Een-
voudige dingen als samen met 
beroepskrachten en vrijwilligers in 
de kantine koffie drinken, helpen 
volgens Hanneke al om kandidaten 
sterker te maken en ze ziet ze soms 
echt opbloeien. Hanneke wil tot 
slot nog even benadrukken dat de 
mensen van het naaiatelier heel blij 

zijn met alle spullen die ze hebben 
gekregen. Kleding, knopen, lappen, 
garens en naaimachines: alles krijgt 
een goede bestemming.

Door: Martin Swart

 V.l.n.r. Muna, Hanneke, Tieneke en Amina
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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

Team Hollands Kroon
 welzijnsconsulenten: 

v.l.n.r. Joyce Geerligs, Marlot van Heeteringen, Annet 
Venneker, Susan Tijm en Marika de Jager.

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. 
Voor aanvraag en informatie maaltijden: Maaltijdservicepunt geopend 
8.30 tot 11.30 uur, iedere werkdag, tel. 0224- 273150.

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.  
(meer info onder:  Schagen) 

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.

TAALMAATJES • Vrijwilligers ondersteunen mensen bij het leren, le-
zen 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. 

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

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

3 jan, 17 jan, 7 feb, 21 feb, 7 mrt en 
21 mrt.

REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
 Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 17 jan, 21 feb en 21 mrt.

ACTIVITEITEN 

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

24 jan, 28 feb en 28 mrt. 
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:  Laatste zondag van 11.30 tot 13.30 

uur. 27 jan, 24 feb en 31 mrt. 
GESPREKSGROEP:  Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.  

8 jan, 5 feb en 5 mrt. 

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.

KROONWAARD, Middenmeer
OPEN INLOOP: Elke dinsdag 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.

‘SPORTDORP  Wieringermeer: samen in beweging’ is 
een nieuw project voor 65+ers in de vier kernen van Wie-
ringermeer. De komende twee jaar creëren beweegaanbie-
ders en maatschappelijke organisaties, zoals LSBO-HK en 
WPW, een beweegaanbod dat aansluit bij de behoeften van 
65-plussers. Bewegen is gezond, dat weet u wel. Maar wist 
u dat bewegen ook kan bijdragen aan positieve effecten op 
het gebied van maatschappelijke problemen? 

Sportdorp Wieringermeer: 
samen in beweging

Bent u 65+ en woonachtig in de Wieringermeer? Dan 
ontvangt u binnenkort een vragenlijst, waarin gevraagd 
wordt naar uw wensen op beweeggebied. De uitkom-
sten worden gebruikt om beweegactiviteiten op maat 
te ontwikkelen. Ook ontvangt u een uitnodiging voor 
de officiële opening van Sportdorp Wieringermeer in 
februari of maart 2019. 
Voor meer informatie over ‘Sportdorp Wieringermeer: 
samen in beweging’ kunt u contact opnemen met 
Sabine van Lochem van Team Sportservice Schagen  
(0224-214774 of svanlochem@teamsportservice.nl).



IN Kroonwaard is al meer dan vijftien jaar de Se-
nioren Vereniging de Kroon (SVK) actief. Deze ver-
eniging wil bereiken dat de senioren zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen blijven wonen en het gezellig 
met elkaar hebben. Daartoe organiseert de vereniging 
allerlei activiteiten en wordt er ook een winkeltje ge-
rund. Die belangrijke functies, ontmoeting en zelfred-
zaamheid, stonden op het spel en de SVK heeft zich 
ingespannen om de activiteitenruimte te behouden. 

Al sinds 2014 wordt er gesproken tussen de SVK, 
Wooncompagnie en Woonzorggroep Samen (de eer-
dere eigenaar van de ontmoetingsruimte) om de mo-
gelijkheden voor voortzetting te verkennen. In een later 
stadium zijn ook de gemeente Hollands Kroon, Wonen 
Plus Welzijn en Incluzio aangehaakt met uiteindelijk 
een prachtig resultaat.

GEMEENTE BETROKKEN
De gemeente is zeer betrokken geweest bij de ontwik-
kelingen rondom Kroonwaard. De leefbaarheid voor de 
ouderen was in het geding en de gemeente was bereid 
om mee te denken over een oplossing, zodat de ge-
meenschappelijke ruimte behouden zou blijven. Mede 
door een gemeentelijke financiële dekking, een posi-
tieve benadering van eigenaar De Wooncompagnie en 
de inbreng van de andere gesprekspartners is er iets 
moois ontstaan. 

OPENING ACTIVITEITENRUIMTE
In de zomer van 2018 is de ruimte geheel verbouwd en 
gerenoveerd. Op 14 september was de officiële opening 
van de gemeenschappelijke activiteitenruimte een feit. 
Er was zoveel belangstelling dat uit alle hoeken en ga-
ten nog wat stoelen tevoorschijn getoverd werden. De 
opening werd verricht door voorzitter Thea Knook van 
de SVK. Ze vertelde bevlogen en geëmotioneerd over 
de vele jaren van strijd voor het behoud van de activi-
teitenruimte en het uiteindelijk bereikte resultaat. Was 
ze eerst nog van plan om haar voorzittershamer neer 
te leggen, nu vertelde ze dat ze het gewoon niet meer 
los kon laten. Symbolisch werden er aan de kroon met 
rozen diverse gekleurde linten vast geknoopt van de 
diverse samenwerkingspartners: SVK, de gemeente, 
Incluzio, Wooncompagnie en WPW. Daarmee was de 
officiële ingebruikname van de activiteitenruimte een 
feit.  ■

16 HOLLANDS KROON
Door: Marika de Jager en Martin Swart

Doet & Ontmoet
Ook in Kroonwaard heeft WPW een Doet & Ont-
moet gestart. Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16.00 kunt u er terecht. Dit is dan al de achtste 
Doet & Ontmoet in Hollands Kroon. Nieuwe Nie-
dorp, Anna Paulowna, Hippolytushoef, Den Oe-
ver, Slootdorp, Wieringerwerf en Wieringerwaard 
gingen Middenmeer voor. Doet & Ontmoet is een 
wekelijkse open inloop voor een praatje, een kop 
koffie, een gezelschapsspel en vooral om een leu-
ke ontmoeting te hebben met anderen. Met elkaar 
geven deelnemers vorm aan de bijeenkomsten; 
initiatieven zijn van harte welkom. Dan valt er al-
tijd iets te beleven. Zo zijn er vanuit de groepen 
diverse activiteiten ontstaan: er is een maande-
lijkse kookclub in Den Oever, er wordt gezamenlijk 
gewandeld in Nieuwe Niedorp en men wordt di-
gitaal wegwijs gemaakt in Wieringerwerf. Incluzio 
schuift geregeld aan om vragen te beantwoorden 
over zorg en welzijn. Informatie over alle Doet & 
Ontmoet-bijeenkomsten is te vinden op de ac-
tiviteitenpagina’s in dit magazine, op de website 
www.wonenpluswelzijn.nl of via telefoonnum-
mer. 0224-273140. 

WPW betrokken bij doorstart activiteitenruimte
seniorencomplex Kroonwaard in Middenmeer

Kroonwaard van de Wooncompagnie is een se-
niorencomplex met zestig huurwoningen in Mid-
denmeer. De belangrijkste reden om naar een 
seniorencomplex of aanleunwoning te verhuizen 
is voor veel mensen de geborgenheid of ‘beschut-
ting’ die deze woonvormen bieden. Concreet be-
staat de ‘sociale functie’ eigenlijk uit drie onder-
delen: 
-  Ontmoeting, zoals gezamenlijk eten en koffie of 

thee drinken en gezamenlijke recreatieve activi-
teiten. 

-  Zelfredzaamheid: voorzieningen als een winkel-
tje of bibliotheek. 

-  Sociale veiligheid: een receptie of ander aan-
spreekpunt. 
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Door Bloemencorso naar maaltijdbezorging

ATY KUIT (65) woont 
sinds zeven jaar in een 
mooi huis aan de rand 
van Winkel. Na met haar 
man Jan in de voorma-
lige gemeente Zijpe vele 
jaren een melkveebedrijf 
te hebben gerund, maken 
ze plaats voor één van de 
twee zoons die het als bol-
lenbedrijf voortzet. Aty: 
“Ik wilde na al die jaren 
graag tussen de mensen 
gaan wonen, maar Jan 
wilde vrijheid en ruimte. 
Uiteindelijk hebben we 
dit als een mooie tussen-
vorm gevonden. Maar we 
kenden Winkel helemaal 
niet. Dan moet je dus een 
heel nieuw sociaal leven 
op gaan bouwen.” 

Aty, die een opleiding in 
de zorg heeft gedaan en 
voor haar huwelijk in die 
sector ook werkzaam is 
geweest, draait na de  ge-
boorte van twee zoons en 
een dochter volop mee 
in het bedrijf van Jan. Ze 
werkt veel in de schuur 
en houdt schapen. Een-
maal in Winkel neemt ze 
zich voor alleen dingen te 
gaan doen die ze echt leuk 
vindt. Bij het opbouwen 
van een nieuw sociaal 
leven helpt het jaarlijkse 
Bloemencorso, waar Win-
kel bekend om is. Een 
buurvrouw vraagt haar 

HOLLANDS KROON

mee te bouwen aan een 
corsowagen. “En dan zit 
je er meteen tussen”, zegt 
Aty. “In die groep zit ook 
Joke Schuit en die vroeg 
me 2,5 jaar geleden, of ik 
met haar maaltijden wilde 
gaan bezorgen.” 

Aan de bel trekken
Samen bezorgen ze nu 
ongeveer twintig maal-
tijden op de eerste drie 
werkdagen van de week 
en dat eens in de zes we-
ken. Aty: “We doen het 
samen: de een rijdt en de 
ander levert af. En als een 
van ons niet kan, doet de 
ander het gewoon alleen. 
Het rijden en afleveren 
doen we bij toerbeurt, 
want we vinden allebei 
het contact met de men-
sen het leukst. Voor zitten 
hebben we eigenlijk geen 
tijd, maar even een kort 

Door: Martin Swart

praatje is voor de klanten 
heel belangrijk. Soms ben 
je de enige persoon die 
ze zien op een dag. Voor 
familieleden is het ook 
belangrijk te weten dat er 
dagelijks iemand komt en 
dat er bij problemen aan 
de bel getrokken wordt. 
Als er klachten over de 
maaltijden zijn of andere 
problemen, geven we dat 
door aan het servicepunt 
van WPW.” Aty ziet ook 
voor zichzelf voordelen: 
ze leert straten en namen 
kennen en krijgt op deze 
manier ook meer sociale 
contacten. 

Band
Aty zegt het jammer te vin-
den dat de maaltijdrijders 
soms helemaal niet horen 
wat er met iemand aan 
de hand is, als die plotse-
ling van de bezorglijst is 
verdwenen. “We weten 
soms helemaal niet waar 
de mensen gebleven zijn. 
Je bouwt toch een soort 
band met mensen op. 
Zijn ze naar de dagop-
vang, een verpleeghuis of 
overleden? De laatste tijd 
gaat het gelukkig beter.” 
Wat drijft Aty? “Ik vind 
eigenlijk dat iedereen als 
vrijwilliger iets voor een 

Aty is volgens eigen 
zeggen altijd een 
knutselaar geweest. 
In Zijpe had ze haar 
hobbyzolder, waar 
ze zelfgemaakte 
spullen verkocht en 
cursussen gaf. In 
Winkel heeft ze dat 
ook weer opgepakt. 
In ‘Design Lokaal’ is 
ze met negen andere 
vrouwen creatief 
actief. Zelf maakt Aty 
werk van macramé en 
op donderdagen staat 
ze in de winkel. Ze is 
dan met haar hobby 
bezig en zorgt voor de 
verkoop. Ze is graag 
creatief met haar vier 
kleinkinderen bezig of 
met de buurkinderen 
die ze regelmatig 
opvangt uit school. 
Aty: “Tegen mijn 
buurvrouw zeg ik wel 
eens gekscherend: als 
ik straks steunkousen 
heb, verwacht ik 
van jou dat je ze 
’s morgens komt 
aantrekken.”

Voor wie koken lastig is, maar toch een gezonde en 
lekkere maaltijd op tafel wil zetten, is de maaltijd-
service van WPW een goede oplossing. Deze maal-
tijden worden gekookt door Samen en Chantel (in 
Langedijk) met verse, lokale productenen worden 
door vrijwilligers van WPW bezorgd Een dag per 
week of zeven, afhankelijk van wat u nodig heeft. 
Informeert u naar de mogelijkheden via 
maaltijden@wonenpluswelzijn.nl of 0224-273150.

ander zou moeten doen. 
Als het maar niet het be-
taald werk van mensen 
afneemt.”  ■
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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 • 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.

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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Bertus en z’n vriend Zenny

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.

U kunt vrij instromen en betaalt vanaf de datum waarop u start. 
Voor minima is betaling met Meedoen Pas mogelijk.
Adressen en meer info: zie pagina 18.

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.

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.

VERWACHT:
SOCIAAL CAFÉ DE GEIST:  Elke donderdagochtend.

Verbinding tussen mens en dier
AAIEN en knuffelen van een huisdier zorgen ervoor dat de stof oxyto-
cine vrijkomt in het lichaam, dat stress verlagend werkt en zorgt voor een 
rustgevend en gelukzalig gevoel. Ook zorgt deze stof voor een verlaging 
van de bloeddruk en hartslag, wat op zijn beurt weer een positief effect 
heeft op hart- en bloedvaten. Zo zijn er nog veel meer positieve effecten 
aan het hebben van een huisdier. 

Dit kan Bertus Vroling beamen. Van 
jongs af aan groeide hij op met die-
ren: “Ik vond dit prachtig. Mijn eer-
ste hondje kocht ik van mijn toen-
malige werkgever. Ze hadden daar 
een nestje teckels en ik was meteen 
verkocht. Ik besloot er één mee te 
nemen en heb jarenlang plezier ge-
had van kleine Mervin. Vele honden-
vrienden volgden en in 2016 over-
leed mijn Jack Russell Pucky. Mijn 
dochter Ineke vroeg: “Zou het niet 
leuk zijn als je toch nog een keer een 
hondje neemt?” Ik twijfelde, want ik 
ben ook niet de jongste meer. Maar 
toch, zo gezegd, zo gedaan. We ko-
zen voor Zenny, 7 jaar oud. Hij zat 
in een asiel, zijn baasje was overle-

den. Ik heb er geen moment spijt 
van, hij is m'n beste vriend, mijn 
bewaker en let op me. ‘s Avonds 
weet hij wanneer we gaan slapen, 
dan zoekt hij z’n vaste plek op. En 
laat opstaan is er niet bij.”

LEVEN EN GEZELLIGHEID
De vrouw van Bertus, Ans, overleed 
een aantal jaren geleden. De zorg 
voor haar viel weg, er bleef een 
leegte over. Dat was moeilijk, maar 
toch was het mooi dat hij indertijd 
nog een hondje had. Met Zenny is 
er nu toch altijd leven en gezellig-
heid in huis, waardoor hij zich niet 
eenzaam voelt. Bertus legt uit: “Hij 
is altijd blij als ik thuiskom, als hij 

Door: Ineke Vroling

mee mag of als we gaan wandelen. 
Ik vind het mooi dat ik voor hem kan 
zorgen. Ook geniet ik als hij weer 
tevreden als een vorst op zijn bed 
ligt.” De dierenliefhebber sluit af: 
“Ik zou m'n kleine vriend voor geen 
goud meer willen missen.”  ■







Door: Bèr Gordijn

COR BLOKDIJK is woonachtig in Zuid-Scharwoude, 64 jaren jong en, 
zoals hij zelf zegt: “vrij man.” Zijn woonkamer staat en hangt vol artis-
tieke uitingen, voornamelijk schilderijen en beeldhouwwerken. Zelf ver-
mijdt hij het woord ‘kunst’, maar dat Cor creatief is, wordt wel duidelijk.

Van oorsprong was hij hovenier, 
maar wegens omstandigheden 
raakte hij helaas al jong in de WAO. 
Maar voor thuiszitten voelde Cor 
niets. Vanwege zijn grote affiniteit, 
betrokkenheid en interesse in zijn 
medemens nam de Langedijker 
als vrijwilliger zorgtaken op zich en 
ging jongerenwerk doen. Iets waar 
hij veel voldoening uit haalde. De 
laatste dertien jaar heeft hij vooral 
ouderen met dementie onder-
steund. Maar zijn plezier daarin ver-
minderde door de vele bezuinigin-
gen, de toenemende administratie 
en het verminderde contact met de 
professionele zorgverleners, zodat 
hij twee jaar geleden besloot ermee 
te stoppen. Inmiddels mist Cor het 
niet meer: “Tegenwoordig houd ik 
me bezig met wandelen, fietsen 
en schilderen en beeldhouwen. Ik 
ben altijd al creatief geweest, en 
vooral de laatste jaren ben ik heel 

productief geweest.” Al twintig jaar 
is hij lid van kunstenaarsvereniging 
Atelier 6 te Heerhugowaard. “Daar 
maak ik schilderijen, veelal van 
vrouwen en maak ik van hout en 
soms beton prachtige sculpturen.” 
Uw redacteur vond met name zijn 
sculpturen “Vrouw met kind”, zowel 
in een klassieke als in een moderne 
vormgeving, erg mooi.

COR EN WPW  
Van zorgverlener werd Cor door 
omstandigheden zorgvrager. “Ik 
voelde me eenzaam en zocht daar-
om op aanraden van een WMO 
consulent (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) contact op met 
iemand van WPW. Dat bleek een 
gouden greep!” Cor bezoekt elke 
vrijdag de Doet & Ontmoet-bijeen-
komst in De Anbouw en kan met de 
andere twaalf deelnemers zijn cre-
ativiteit daar helemaal botvieren 

In gesprek met Cor Blokdijk
met kleuren, schilderen en soms 
knutselen. Vanwege zijn artistieke 
inslag heeft Cor er wel eens een 
voortrekkersrol in. Mar ook beoe-
fent hij elke woensdag yoga met 
ongeveeer zeven anderen, gehou-
den in De Anbouw. Het ontspant 
hem en het maakt, zoals hij zegt, 
zijn hoofd leeg. En soms doet hij 
mee met de kookavond, waar hij 
gezellig meekookt en gezamenlijk 
de zelfbereide maaltijd gebruikt.

POSITIEVE ERVARINGEN
Hoe ervaart hij deze contacten? Cor 
is de enige man tussen verder al-
leen maar dames, maar voelt zich 
daar heel goed bij. “Het is een 
warm bad. De contacten zijn warm 
en gezellig en ik voel me er hele-
maal thuis. Ik heb bijna nooit een 
ochtend overgeslagen.” Hij kijkt 
heel positief tegen WPW aan en 
waardeert de initiatieven die de 
stichting neemt en het nuttige werk 
dat gedaan wordt voor de mede-
mensen. Wonen Plus Welzijn kan 
dit gerust als een groot compli-
ment beschouwen!  ■
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Vrijwilligers gezocht 
voor sociaal café in 
Dorpshuis de Geist 

WPW Langedijk en Dorpshuis de Geist in Sint 
Pancras slaan de handen ineen om een sociaal café op 
te zetten. Het sociaal café staat voor gezamenlijk kof-
fie en thee drinken en een praatje maken met andere 
bezoekers. 

Daarbij sluit zo nu en dan een plaatselijke vereniging 
aan. Denk hierbij aan het schrijverscollectief, de his-
torische vereniging en plaatselijke muziek. Zij kunnen 
vertellen, laten zien en laten horen.  

PRAATJE MAKEN
Voordat het sociaal café kan starten zijn we op zoek 
naar vrijwilligers. Bent of kent u een vrijwilliger in of 
nabij Sint Pancras die het leuk vindt om contacten te 
leggen met bezoekers, houdt van een praatje maken? 
En daarbij ook tafels en stoelen klaar wil zetten en op 
wil ruimen? Dan horen wij dat graag! U kunt contact 
opnemen met WPW via het servicepunt van Langedijk 
of met Dorpshuis de Geist via 
secretariaat@dorpshuisdegeist.nl.  ■ 

Op de foto van Nancy de Moed v.l.n.r. Petra Schoon, Gerda van Kleef, Agnes 
Kleinbekman, Hanneke Stallinga, Anneke Eecen                        

Door: Judith Sanstra

Mantelzorgbijeenkomsten blijken zeer 
waardevol 
WPW en het Behouden Huis werken al enige 
tijd samen wanneer het gaat om mantelzorgonder-
steuning. “We hebben besloten de krachten te bun-
delen, omdat we er als organisaties beiden zijn voor 
de mantelzorgers in Langedijk”, zegt Petra Schoon 
namens WPW. “Door samen naar buiten te treden 
ontstaat er geen verwarring bij wie de mensen te-
recht kunnen. Het is erg fijn om op deze manier de 
handen ineen te kunnen slaan. De thema’s voor de 
bijeenkomsten worden gekozen naar aanleiding van 
behoeftepeilingen vanuit de mensen zelf, regelmatig 
inspelend op de actualiteit.” 

Gerda van Kleef van het Behouden Huis over het resul-
taat van de samenwerking: “Vier keer per jaar organi-
seren wij een bijeenkomst in het Behouden Huis met 
een informatief thema en tijd voor ontspanning. Deze 
middagen worden afgesloten met een gezellige ge-
zamenlijke maaltijd. Daarnaast is er vier keer per jaar 
een informatiebijeenkomst bij WPW in de Anbouw, ge-
koppeld aan een thema. De reacties zijn positief, men 
steekt hier echt iets van op.” 

BIJEENKOMSTEN
Voorbeelden van bijeenkomsten van dit jaar: Apotheek 
Langedijk gaf voorlichting over veilig medicijngebruik. 
Daarnaast hield Emma Marsman een bijeenkomst over 
hoe mantelzorgers zich kunnen ontspannen en gaf ze 
tips om beter te kunnen slapen. Ook waren er twee in-
formatiemiddagen in het kader van valpreventie met 
wijkverpleegkundige Petra Feenstra, fysiotherapeut 
Thijs Zaadnoorddijk, ergotherapeute Nienke Hulsepas 

en Fysiotherapie Praktijk Muda. Hier werd uitleg gege-
ven over bepaalde hulpmiddelen, maar ook was er een 
bijeenkomst die zich meer richtte op praktische oefe-
ningen. Hier leerden mantelzorgers bijvoorbeeld hoe 
zij hun naaste weer veilig op konden laten staan zon-
der zichzelf teveel te belasten. “Samen creëren we een 
veilige omgeving voor de bezoekers en zij waarderen 
dit”, zegt Gerda. “Leuk om te merken is ook dat er zo’n 
trouwe groep bezoekers is die blijft komen. Men vindt 
het fijn onderling contact te hebben en ervaringen te 
kunnen uitwisselen.” 

AANMELDEN
Iedereen die mantelzorger is en intensief zorgt voor 
een naaste kan zich aanmelden voor de bijeenkomsten. 
Deze vinden ofwel plaats in het Behouden Huis, Dorps-
straat 850 te Oudkarspel of in de Anbouw, Dorpsstraat 
610 te Noord-Scharwoude. Tel. 0226-753063 of mail 
naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl. Aanmelden 
kan ook via het servicepunt van WPW Langedijk. ■ 

De eerst volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 
23 januari, 24 april en 10 juli in Het Behouden Huis en 
op 7 maart en 30 mei: in de Anbouw.   

Door: Ineke Vroling



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.
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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.

AAN DE SLAG  • Statushouders een dagbesteding bieden en te bege-
leiden naar een volwaardige plek in de samenleving. 
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Bingo, een maandelijks feestje
ELKE tweede zondag in de 
maand is er bingo bij WPW Heer-
hugowaard. Bij binnenkomst krij-
gen de bezoekers het eerste kopje 
koffie of thee gratis. Consumpties 
tijdens de bingo zijn voor eigen re-
kening. Ook worden er altijd stuk-
jes kaas, worst en andere hartighe-
den uitgedeeld.   

Deelnemers aan de bingo reageren 
enthousiast. Een aantal reacties: 
“Ik heb een leuke, gezellige mid-
dag gehad, zeker voor herhaling 
vatbaar. Jullie hebben altijd zulke 
leuke prijzen en je krijgt echt waar 
voor je geld. Er is altijd een grap en 
een grol en wat lekkers.” Misschien 
nog wel het mooiste compliment 
dat de vrijwilligers kregen: “Jullie 
creëren echt een huiskamergevoel.”

Door: Melanie Blok

Iet laat weten: “Door de vernieu-
wing in wet- en regelgeving wor-
den er veel verantwoordelijkheden 
bij de mantelzorgers en vrijwilligers 
gelegd. Zij hebben daarom behoef-
te aan ondersteuning in het pro-
ces dat zich voordoet bij mensen 
met dementie.” Ze kan uit ervaring 
spreken dat aandacht voor de man-
telzorger en vrijwilligers belangrijk 
is. Een luisterend oor bieden, maar 
ook kijken waar behoefte aan is. Dit 
kan uitleg zijn over wat dementie is, 
heeft voeding invloed op dementie, 
wat doet medicatie, hoe ga ik om 
met het verwerken dat mijn partner 
niet meer mijn partner is? “Iet is 
blij met de ondersteuning van Lief 
Langedijk. De echtgenoot van Ma-

Project rondom dementie
“MENSEN met dementie te-
rugbrengen in hun kracht, dat is 
wat we willen”, vertelt Iet van den 
Berg, werkzaam bij WPW. Ze was 
onlangs nauw betrokken bij de lan-
cering van een boekje,  geschreven 
door Ben Wansink. De opbrengst 
hiervan gaat naar mantelzorgers en 
dementieprojecten binnen WPW. 
De uitgave werd financieel moge-
lijk gemaakt door Lief Langedijk.   

Door: Lisette Kreijger

rieke Neesen-Barten is overleden 
aan de gevolgen van dementie en 
daardoor is Marieke ervaringsdes-
kundige met betrekking tot het een-
zame gevoel dat je kunt ervaren als 
mantelzorger en partner.”

TWEE DELEN 
Iet over de verhalenbundel van 
Ben Wansink: “Het is een boekje 
dat je af en toe pakt en soms even 

weglegt. Maar zeker de moeite 
waard.” Het bestaat uit twee delen 
“Dichter bij ons leven” (gedich-
ten) en “Schrijf het van me af” 
(columns) en bevat teksten over 
alledaagse thema’s. Het boek is te 
koop voor € 7,50 bij het servicepunt 
van Langedijk en Heerhugowaard. 
Tevens kunt u het bestellen bij  
i.vandenberg@wonenpluswelzijn.
nl.

i Marieke Neesen-Barten en Iet van den Berg met het boek van Ben Wansink



Basisverzekering Zorg Geregeld
€ 120,95 per maand

€ 108,85

per maand met Omringpas

Inclusief Collectief Aanvullend Goed
€ 141,51 per maand

€ 127,35

per maand met Omringpas

• 32 behandelingen fysiotherapie
•  Preventieve cursussen, zoals valpreventie, 

weerbaarheid, slaaptraining, geheugen- 
training enz.

• Verhoogde vergoeding vervangende mantelzorg
•  Gratis Omringpas t.w.v. € 22,95  

(Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten  
declareren.)

Basisverzekering Basis Zeker
€ 126,95 per maand

€ 120,60
per maand met Omringpas

Inclusief Collectief Aanvullend 2 sterren
€ 146,70 per maand

€ 138,38
per maand met Omringpas

• Persoonlijke zorgcoach: hulp bij zorgregelen
•  Extra vergoeding voor hulpmiddelen
•   Preventieve cursussen, zoals valpreventie, 

weerbaarheid, slaaptraining,  
geheugentraining enz.

•     100% vergoeding voor opvolging van  
personenalarmering inclusief Veiligheids- 
gesprek voor langer thuiswonen

Korting en extra’s op uw  
zorgverzekering met Omringpas

Met gratis 

Thuiszorg-

pakket
Bespaar  

€ 12,-  

per maand

Nog meer voordeel met Omringpas, o.a.: • 10% korting op hulpmiddelen in de 
Omringwinkel • Gratis themabijeenkomsten • Gratis 6 weken krukken, 4 weken 
rollator lenen en rollatorcheck • Voordelige cursussen en uitstapjes en nog 
ruim 60 voordeelregelingen. 

Bestel dus vandaag nog uw Omringpas!  
 088 - 206 79 99   service@omringpas.nl  www.omringpas.nl of ga een Omringwinkel bij u in de buurt



Aan de Slag viert 1-jarig jubileum
PROJECT Aan de slag bestaat  
1 jaar. Dit jubileum is groots ge-
vierd. Met het project kijken we te-
rug op een succesvol jaar, waarbij 
we een grote groep vluchtelingen 
hebben mogen begeleiden naar 
mooie vrijwilligersklussen.   

Het team van Aan de Slag heeft bin-
nen het AZC naam gekregen, waar-
door de vluchtelingen ons steeds 
vaker zelf weten te vinden bij onze 
stand, waarmee we elke donder-
dagochtend aanwezig zijn op het 
AZC. Zij schrijven zichzelf of fami-
lieleden in en kunnen ook hun voor-
keuren aangeven, waarmee wij op 
zoek gaan naar passend werk. Tij-
dens deze gesprekken komt veel-
vuldig naar voren, wat deze men-
sen gedaan hebben in hun land van 
herkomst. Voor een aantal hebben 
we vrijwilligerswerk gevonden dat 
daar nauw bij aansluit.

VELDZORG 
Zo werden wij benaderd voor het 
zoeken naar vrijwilligers voor het 
natuurgebied Oosterdel in Broek 
op Langedijk. Een natuurgebied dat 
bestaat uit eilandjes. Hierop deze 
eilandjes worden gewassen ver-
bouwd, lopen geiten en wordt het 

onkruid onderhouden. Het is een 
groot natuurgebied dat alleen per 
boot te bereiken is. Voor dit project 
is inmiddels een vaste groep vluch-
telingen gevonden die hier aan de 
slag is gegaan. De eerste dag was 
een proefdag. Verrassend genoeg 
kregen we van beide partijen, nog 
voor het einde van de dag, heel 
veel enthousiaste verhalen te ho-
ren. Een vruchtbare samenwer-
king met Stichting Veldzorg was 
geboren. Minimaal drie dagen per 
week gaan de vrijwilligers op de 
fiets met zijn drieën naar Broek op 
Langedijk, weer of geen weer. Door 
hun aanstekelijke enthousiasme 
zijn ze compleet ingeburgerd in de 
club van andere vrijwilligers, die al 
jaren daar aan het werk zijn. Kees 
Rentenaar, leider van het project, 
vertelt: “Het is zo geweldig, om te 
zien hoe groot het enthousiasme 
is. Het totale team is blij met onze 
nieuwe vrijwilligers en we werken 
met plezier samen voor een mooi 
resultaat.”

VIVA ZORGGROEP
Waar ze ook zo blij zijn met onze 
vluchtelingvrijwilligers is de Viva 
Zorggroep. Hiervoor gaan onze 
mensen naar de bewoners toe, die 
in een woongroep leven. Deze be-
woners zijn allen slecht ter been en 
komen niet of nauwelijks buiten. 
Elke woensdag gaan inmiddels ze-
ven vluchtelingen naar de bewo-
ners toe om een ochtend lekker 
met ze te gaan wandelen. Naar het 
winkelcentrum, het park of gewoon 

Door: Melanie Vrijhoef
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l Vrijwilligers van Aan de Slag in het Oosterdelgebied i

zoals afgelopen zomer even lekker 
een ijsje eten. Ondanks het feit dat 
onze vluchtelingen de Nederlandse 
taal nog niet geheel machtig zijn, 
blijkt dit geen barrière te zijn om 
contact met elkaar te leggen en ge-
woon plezier met elkaar te hebben. 
Wij ontvingen van de zomer een 
heel mooi plaatje. Er was een be-
woner die zo genoot van het warme 
weer, dat hij graag door de fontein-
tjes wilde rijden op het Stadsplein, 
gewoon lekker ter verkoeling. De 
vrijwilliger bedacht zich geen mo-
ment en heeft deze meneer het mo-
ment bezorgd, dat hij heel graag 
wilde. 

Met veel plezier gaan we met dit 
project verder om te zorgen dat wij 
meer vluchtelingen en bedrijven 
enthousiast maken. Want hoe mooi 
is het gebaar er te zijn voor elkaar, 
ondanks cultuurverschillen en taal-
barrières.  ■

Basisverzekering Zorg Geregeld
€ 120,95 per maand

€ 108,85

per maand met Omringpas

Inclusief Collectief Aanvullend Goed
€ 141,51 per maand

€ 127,35

per maand met Omringpas

• 32 behandelingen fysiotherapie
•  Preventieve cursussen, zoals valpreventie, 

weerbaarheid, slaaptraining, geheugen- 
training enz.

• Verhoogde vergoeding vervangende mantelzorg
•  Gratis Omringpas t.w.v. € 22,95  

(Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten  
declareren.)

Basisverzekering Basis Zeker
€ 126,95 per maand

€ 120,60
per maand met Omringpas

Inclusief Collectief Aanvullend 2 sterren
€ 146,70 per maand

€ 138,38
per maand met Omringpas

• Persoonlijke zorgcoach: hulp bij zorgregelen
•  Extra vergoeding voor hulpmiddelen
•   Preventieve cursussen, zoals valpreventie, 

weerbaarheid, slaaptraining,  
geheugentraining enz.

•     100% vergoeding voor opvolging van  
personenalarmering inclusief Veiligheids- 
gesprek voor langer thuiswonen

Korting en extra’s op uw  
zorgverzekering met Omringpas

Met gratis 

Thuiszorg-

pakket
Bespaar  

€ 12,-  

per maand

Nog meer voordeel met Omringpas, o.a.: • 10% korting op hulpmiddelen in de 
Omringwinkel • Gratis themabijeenkomsten • Gratis 6 weken krukken, 4 weken 
rollator lenen en rollatorcheck • Voordelige cursussen en uitstapjes en nog 
ruim 60 voordeelregelingen. 

Bestel dus vandaag nog uw Omringpas!  
 088 - 206 79 99   service@omringpas.nl  www.omringpas.nl of ga een Omringwinkel bij u in de buurt

i Vrijwilliger van Aan de Slag 
vervult ‘fonteinwens’ 
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 1. Aan deze straat is Trefpunt Rozenlaan in Heerhugowaard gevestigd?
 2. Dit vervulde een vrijwilliger van het project Aan de Slag?
 3.  Zo heet het werkleerbedrijf dat volop in beweging is?
 4.  Dit vind iedere laatste zondag van de maand plaats in de Trambaan in 

Nieuwe Niedorp?
 5. Zo heet het seniorencomplex in Middenmeer?
 6. De achternaam van redacteur Lisette?
 7.  Achternaam van Petra, jongerenwerkster in Langedijk?
 8.  Dit WoonCenter is dé woonexpert van Schagen?
 9. De naam van de hond van Bertus Vroling?
 10. Hij was de grondlegger van dit magazine?

Vul de antwoorden in en zie welk woord er ontstaat. 
Maak kans op 1 van de 3 VVV-cadeaukaarten ter 
waarde van € 12,50.

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
De heer J. Keetman (Schagen)
De heer F. Vreman (Middenmeer)
De heer G. Buis (Heerhugowaard)

De inzending dient voor vrijdag 1 februari 2019 
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht en worden vermeld in het volgende 
WPW Magazine.

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

• PRIK HET OP HET BORD •

Parkinson-oefengroep 
Woensdagmiddag om 14.30 uur in 
Nieuwe Niedorp
1 uur begeleid oefenen door 
ParkinsonNettherapeut
Voor meer info: 
Christianne Jansma,
tel. 0226-413144 of mail 
christianne@mensenco.nl

Voorlichting: 
'Belastingaangifte en Toeslagen'  

maandag 28 januari 2019 in 
gebouw “Onder de Acacia’s” in 
Schagen. Aanvang 14.00 uur en 
aanmelden is niet noodzakelijk.

Vacature: redacteur
Wonen Plus Welzijn geeft vier maal per jaar haar WPW Magazine 
uit. Het WPW Magazine heeft een grote oplage en komt op de 
mat bij abonnees, vrijwilligers en wordt ook verspreid onder de 
samenwerkende organisaties. 
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die zich verbonden 
voelen met de sociale doelstelling van Wonen Plus Welzijn, 
zich willen verdiepen in de dienstverlening en daarover willen 
schrijven in ons magazine. 
De onderwerpen worden voor elk WPW Magazine in een 
redacteurenoverleg besproken en naar aanleiding hiervan 
worden acties uitgezet. Je gaat als redacteur daarna zelfstandig 
op pad om interviews te doen, hierbij foto’s te nemen en je 
artikel samen te stellen.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel 
mondeling als schriftelijk, en goede contactuele eigen-
schappen zijn een vereiste. 

Ben je woonachtig in ons werkgebied gemeente Schagen, 
Hollands Kroon of Langedijk? Denk jij een bijdrage te kunnen 
leveren of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: 
m.dejager@wonenpluswelzijn.nl of bel: 0224-273140.

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 in dit magazine. 



Door: Petra Hoekstra
30

OP 15 september is na een 
heel kort ziekbed onze collega 
Ada Vedder op 65-jarige leef-
tijd overleden. Velen van u 
zullen haar ongetwijfeld van 
naam kennen of met haar te 
maken hebben gehad. Ada is 
bij ons op de administratie 
komen werken in de zomer 
van 2005. We waren toen nog 
een kleine organisatie met vijf 
personeelsleden en tachtig 
vrijwilligers.  

In de jaren die volgden kwamen er fusies, samenvoegingen en uitbreidin-
gen. Gelukkig kwamen er na verloop van tijd collega’s op de administratie 
bij. In een paar jaar tijd groeiden we naar een organisatie met 5.000 cliën-
ten en 1.200 vrijwilligers. Er moest ontzettend veel gebeuren en dat was 
Ada toevertrouwd. Bestanden samenvoegen, heel veel adressen, stickers, 
een financiële administratie die steeds groter werd. Ada stortte zich er he-
lemaal op. Als het werk niet af kwam, ging ze met een volle koffer naar 
huis om daar verder te gaan. In die koffer kon ze altijd alles terugvinden, 
maar voordat je het wist was Ada ook weer vertrokken. Ze kwam en ging 
met een zwaai en met een snelle tred op de fiets.

PRAATJE
Ada was niet alleen bezig met het inhoudelijke werk, maar had heel veel 
oog voor de ander. Vrijwilligers die langs kwamen voor een praatje. Ze 
nam de tijd en gaf aandacht. Menselijk met elkaar omgaan, met en naar 
vrijwilligers, naar cliënten: ze ging voor hen door het vuur. Als er een 
vraag of probleem was, of je zat gewoon even om een praatje verlegen: je 
kon altijd bij Ada terecht. Zij zocht naar een oplossing of maakte tijd voor 
je vrij. Eventueel onder het genot van een kopje koffie. Ze voelde zich heel 
erg verantwoordelijk voor WPW en heeft met grote inzet ontzettend veel 
voor onze organisatie betekend. Ada was de spin in het web. Ada was een 
geweldige, warme en lieve vrouw!

HART VAN GOUD
Het verlies van Ada is een groot gemis voor WPW, want Ada was onlosma-
kelijk verbonden met WPW. Ze had een hart van goud en stond altijd voor 
de menselijke maat. Haar aandacht voor een ieder, haar liefde en betrok-
kenheid nemen we mee in ons werk. ■

IN MEMORIAM

ADA VEDDER  1953-2018

De goede doelen fietsgroep van WPW met v.l.n.r. Bea Bonnema, Frits Tamis,  
Henk Vedder, Ada Vedder, Ineke Tamis en Riet Hoogland



Door: Martin Swart

“O, díe Martin”, hoor ik 
zeggen, als ik in septem-
ber 2014 de teamkamer van 
WPW aan de Zijperweg bin-
nenstap voor mijn allereerste 
redactievergadering. Als de 
spreker zich omdraait, her-
ken ik Hans. Lang geleden 
woonde hij net als ik in Sint 
Maarten. We kwamen elkaar 
tegen bij de zaalvoetbalafde-
ling van Sint Boys en bij de 
plaatselijke tennisvereniging, 
waar we beiden meewerkten 
aan het clubblad, de ‘Djoezz’. 
We schreven artikelen en bij 
ons thuis werd er (zoals dat 
toen ging) gestencild, geraapt 
en geniet. Na zijn scheiding 
heeft Hans Sint Maarten, dat 
ik trouw ben gebleven, verla-
ten en zijn we elkaar eigenlijk 
uit het oog verloren.  
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In de zomer van 2014 reageren we beiden, zonder dat van elkaar te weten, 
op een oproep van WPW in de Schager Courant. Men wil de nieuwsbrie-
ven voor Hollands Kroon en Schagen belangrijker maken en inhoudelijk 
een oppepper geven en daarvoor zijn vrijwillige redacteuren nodig. Na 
een ‘sollicitatiegesprek’ met Marika de Jager en Renate van der Laan wor-
den we beiden aangesteld als vrijwillig redacteur. Hans gaat zich bezig 
houden met de nieuwsbrief voor Schagen en ik neem Hollands Kroon 
voor mijn rekening. Met veel inzet en enthousiasme gaat Hans aan het 
werk en raakt al snel betrokken bij andere taken. Zo neemt hij plaats in 
de commissie voorlichting en gaat hij de maandelijkse fietstocht vanaf De 
Bron in Schagen begeleiden.

GEDURFD PLAN
Zijn betrokkenheid toont Hans ook, als hij in het voorjaar van 2015 met 
een prachtig maar gedurfd plan komt. WPW moet zijns inziens veel meer 
aan de weg timmeren en een professionelere uitstraling krijgen. In uit-
gever John van Woesik vindt hij de partner die dit mogelijk moet maken. 
Met een aanstekelijk enthousiasme verdedigt hij het plan voor het glossy 
magazine met advertenties, dat WPW ook nog eens niets gaat kosten. Na 
vele gesprekken met redactie en directie gaat de kogel door de kerk: in 
juni verschijnt het eerste glossy WPW Magazine voor Hollands Kroon en 
Schagen samen. Door beroepskrachten, thuisabonnees, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners wordt zeer positief gereageerd. Vanaf het sep-
tembernummer van 2016 gaan Langedijk en Heerhugowaard met ieder 
een eigen redactie ook meedoen. Het WPW Magazine is er voortaan voor 
alle werkgebieden.
Binnen onze redactie raken we samen met beroepskrachten Marika en 
Corry Leijen steeds meer op elkaar ingespeeld en steeds weer lukt het 
om met interessante verhalen over nieuwe ontwikkelingen, vrijwilligers 
en abonnees het magazine te vullen. De scheiding tussen onze werkgebie-
den vervaagt steeds meer en onze samenwerking verloopt zeer plezierig

IBIZA
In juni gaat Hans met zijn Anja op vakantie naar Ibiza. Daar ontwikkelen 
zich ernstige pijnklachten die hij eerst wijt aan een nooit goed genezen 
enkelbreuk in zijn zaalvoetbalperiode in Sint Maarten. Als we voor 4 juli 
een redactie-overleg afspreken voor het septembernummer, geeft Hans 
aan dat naar het kantoor gaan te zwaar voor hem is. Daarom stelt hij voor 
dat bij hem thuis te doen. Helaas nemen zijn klachten zo toe, dat ook dat 
niet meer lukt. Met elkaar proberen we zo goed mogelijk zijn taak over te 
nemen. Intussen krijgt Hans zeer slecht nieuws: hij heeft uitgezaaide long-
kanker en genezing is niet meer mogelijk. 
Op 14 september breng ik het nieuwe magazine bij Anja, want Hans heeft 
aangegeven dat nog graag te willen zien. Mensen ontvangen naast zijn 
dierbaren is dan al niet meer mogelijk. Door het raam blijft het bij een 
laatste groet. 
Op 20 september komt er veel te vroeg een eind aan het leven van deze 
zeer betrokken vrijwilliger van WPW. ■

IN MEMORIAM

HANS GROEN  1948-2018
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