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Woonzorg Nederland biedt
sociale huurwoningen voor
55-plussers en mensen
met een beperking.
De bewonersconsulent helpt
u graag bij het vinden van
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Drie complexen uitgelicht

Hornhoeve in Dirkshorn

•

•

•

•

Centraal en rustig gelegen
in Dirkshorn
Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg. Woonzorggroep
Samen biedt zorg op maat
Recreatiezaal waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten en
deel kunt nemen aan activiteiten
2-kamerappartementen en
3-kameraanleunwoningen

Krommenie

Purmerend

Sint Maartenshof in Sint Maarten

•

•

•

•

Centraal gelegen in Sint Maarten.
Sint Maartenshof biedt rust en
ruimte in een landelijke omgeving
Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg. Woonzorggroep
Samen biedt zorg op maat
Recreatiezaal waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten en
deel kunt nemen aan activiteiten
2-kamerappartementen

Meer informatie:
bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur
088 – 921 03 88 / noordhollandnoord@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/n-h-n

Edam
Volendam

Sabinahof in Waarland

•

•

•

•

Centraal gelegen in het
gemoedelijke Waarland
Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg. Woonzorggroep
Samen biedt zorg op maat
Recreatiezaal waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten en
deel kunt nemen aan activiteiten
3-kamerappartementen en
2-kameraanleunwoningen
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Alles verandert
Komt een vrouw bij de dokter: ’Ik heb wat onder

mensen die dagbegeleiding nodig hebben. En het

de leden, maar weet niet wat. Kan het met m’n welzijn
te maken hebben?’ Welzijn en gezondheid: iedereen
heeft er mee van doen. Maar wat betekent welzijn
precies?

gaat ook om hoe wij met z’n allen om moeten gaan

Van Dale noemt het ’een toestand waarbij je in

iets tegen kunt - of moet - doen. Een warme deken,

materieel en geestelijk opzicht voorspoedig en

een kom soep, een glimlach en een beetje zorg doen

gelukkig bent’. Of ’welbevinden en een goede

al wonderen!

met het feit dat kwetsbaarheid onderdeel is van de
samenleving. Kwetsbaarheid hoort er nou eenmaal
bij als griep. Maar dat neemt niet weg dat je daar

gezondheid’. Welzijn is dus geest en lichaam als
eenheid zien en die in balans hebben en houden.

Onze organisatie biedt met behulp van heel veel

Maar hoe?

vrijwilligers al sinds jaar en dag ondersteuning

Dat is voor iedereen anders. Gymnastiek, koersbal-

op het gebied van praktische hulp aan huis,

len, kaarten, een yogacursus of vrijwilligerswerk.

maaltijdverzorging,

Welzijn gaat ook over samen koken, eten of een

zorgondersteuning. U kunt ook een beroep doen

praatje met een buurtgenoot. Welzijnswerkers

op vrijwilligers voor bijvoorbeeld het doen van

begeleiden samen met een groot aantal vrijwilligers,

boodschappen of het klusje in huis.

mensen om (weer) actief deel te nemen aan de

Wij willen graag adviseren en ondersteuning bieden

samenleving. Mensen worden ondersteund en zo

die u in uw situatie wenst, om vooral plezierig maar

nodig gecoacht bij het oplossen van hun problemen.

WEL met ondersteuning zelfstandig in uw eigen

Professionals die buurt en bewoners kennen, crea-

omgeving te kunnen blijven wonen.

tief en doortastend zijn, weten hoe de hazen lopen.

Ook onze organisatie is in beweging, dit is een nieuw

Verbinders, die mensen helpen de juiste vraag te

informatiemagazine. Veel leesplezier.

dagbesteding

vinden en weer grip op hun omgeving te krijgen.
Geijkte recepten bestaan daar niet voor. Het gaat van

Petra Hoekstra en Peter de Wit,

vereenzaming en niet meer voor zichzelf zorgen, tot

duo-directie Wonen Plus Welzijn

Colofon
Het WPW Magazine is een uitgave van Wonen Plus
Welzijn. Aan de inhoud van het magazine is veel zorg
besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud van het
magazine op geen enkele manier rechten, van welke
aard dan ook, worden ontleend.
Uitgever:

JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:

Max Grafische Vormgeving

Redactie:	Martin Swart, Marika de Jager,
Corry Leijen en Hans Groen
Oplage:

3.000 exemplaren

Volgende uitgave: December 2015

en

mantel-

Uitvaartverzorging

WIERINGERMEER

Dicht bij u.
■ Met ons sfeervolle uitvaartcentrum en
onze vakbekwame medewerkers bieden
wij u ruime mogelijkheden voor een
persoonlijke invulling.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact
opnemen met onze adviseur Jelle Terpstra
T. 06 - 29530620
Voor het melden van een overlijden zijn wij
24 uur per dag bereikbaar op 0227 - 745050
partner van

www.uvwm.nl

Ds. Pareaulaan 16,
1761 CC Anna Paulowna
Telefoon 0223-532727
Fax
0223-533863
E-mail info@groustrafysiotherapie.nl

Geriatrisch fysiotherapeut i.o.: Erwin Koster

“Geriatriefysiotherapie is een verbijzondering in de fysiotherapie die zich richt
op het helpen van de ouder wordende mens. Bij lichamelijke problemen in het
dagelijks leven, zoals het huishouden of hobby’s, helpt de fysiotherapeut u verder.
Met extra kennis van de verouderingsprocessen en specifieke ouderdomsziekten,
wordt er een behandelplan op maat gemaakt om beperkingen te verminderen en uw
kwaliteit van leven te verbeteren. Het kan zijn dat er meerdere behandelaars bij het
behandelplan betrokken zijn, zoals specialisten, diëtisten, thuiszorg-medewerkers en
ergotherapeuten. Met een nauwe samenwerking zorgen zij er samen met u voor dat
u uw doelen behaalt.”
Kwetsbare ouderen
“Er is een risicogroep van ouder wordende mensen die extra aandacht behoeft.
Deze zogeheten ‘kwetsbare ouderen’ leiden aan een syndroom waarin de fysieke
veerbaarheid sterk is afgenomen. Bij huis-, tuin- en keukenklachten kunnen deze
kwetsbare mensen ernstig beperkt raken of zelfs komen te overlijden. Om dit te
voorkomen is het goed dat ouderen regelmatig worden gescreend op hun mate
van veerbaarheid. De geriatrisch fysiotherapeut kan met lichamelijke testen en
vragenlijsten de kwetsbaarheid in kaart brengen. Door middel van specifieke
behandelmethoden is het mogelijk de kwetsbaarheid te minimaliseren.”

Fysiotherapiepraktijk met specialisaties

www.groustrafysiotherapie.nl

Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig
thuis wonen
Omring vindt het belangrijk dat u
zo lang mogelijk zelf uw dagelijkse
bezigheden kunt blijven doen.
Zo nodig met hulp van familie of
bekenden. En heeft u goede zorg en
ondersteuning nodig? Dan is Omring
altijd in de buurt; voor klanten én
hun mantelzorgers.
Daar kunt u op rekenen.
Nu en in de toekomst.

Meer informatie?
088 – 206 89 10
www.omring.nl
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Wat kan Wonen Plus Welzijn voor u betekenen?
Informatie, advies en ondersteuning • Bel hiervoor een
Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In
de hele regio zijn ook inloopspreekuren van de vrijwillig onafhankelijk
adviseurs.
Team Schagen: Renate van der Laan, Corry Leijen,
Tiny Jonker en Tineke de Vries

Centraal Bureau WPW
Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
Tel. 0224-273140
info@wonenpluswelzijn.nl

De Balie/ Servicepunt Schagen
Markt 18
Torenstraat 1A, 1741 CB Schagen
Tel. 0224-291042
Ma t/m vr. 10.00-15.00 uur
schagen@wonenpluswelzijn.nl

De Noordkop Tuitjenhorn
De Hoge Akker
Dorpsstraat 35, 1747 HA Tuitjenhorn
Tel. 0226-391450
Bezoek op afspraak
info@denoordkoptuitjenhorn.nl

Praktische ondersteuning in en om het huis • Door middel
van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan worden.
Zie informatie hierover op deze pagina.
Ontmoeting in de buurt • Bijeenkomsten om andere mensen te
leren kennen en om contacten te kunnen opbouwen. Creatief, actief,
recreatief en educatief.
Maaltijden • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
Vrijwilligerspunt de Schakel • Vrijwilligerspunt de Schakel

brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Vrijwilligers
kunnen er ondersteuning voor hun werkzaamheden krijgen.

Mantelzorgondersteuning • Een steuntje in de rug voor degene
die de zorg voor een ander draagt. In regio Wieringen/Wieringermeer
kunt u deelnemen aan een mantelzorggroep om andere mantelzorgers te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Cursussen, activiteiten en voorlichting • Wonen Plus
Welzijn heeft een uitgebreid programma met cursussen, activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.
Vervoer • In de stad Schagen rijdt de 60+ bus. De Seniorenbus Zijpe is

te bespreken in de regio ’t Zand, Sint Maartensbrug en de kustdorpen.
Bij de Graag Gedaans in de gemeente Schagen kunt u ook terecht voor
vervoer.

Ondersteuning bij CVA of dementie • Individuele ondersteuning
op maat in de thuissituatie, speciaal voor mensen na een CVA of bij
dementie. Mensen met dementie kunnen voor begeleiding ook terecht in
het Ontmoetingscentrum in Schagen.
Activering en ondersteuning in kwetsbare situaties •

Team Hollands Kroon: Annet Venneker, Marika de Jager,
Amber Weijers, Deborah de Zee

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

Zijn er weinig mensen om u heen die u kunnen bijstaan, dan is het
mogelijk om samen te onderzoeken hoe het toch mogelijk is om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen.

Ondersteunen van initiatieven • Overal ontstaan ideeën om

samen met anderen de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te
verbeteren. Wonen Plus Welzijn kan hierin ondersteunen.

Thuisabonnement: een helpende hand
Als het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat is een helpende hand vaak
erg welkom. U vindt de hulp die u zoekt in veel gevallen bij Wonen Plus
Welzijn. Voor een klein bedrag per maand sluit u een Thuisabonnement
af. Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer onderhoud in de tuin of
in en om de woning, vervoer, boodschappen, administratie etc. Dit wordt
gedaan door deskundige vrijwilligers. U betaalt alleen voor onderdelen
en benzinekosten. Met een Thuisabonnement krijgt u korting bij veel
bedrijven, zoals de pedicure, kapper en hovenier. Het Thuisabonnement
kost € 5,25 per maand. Er zijn speciale tarieven voor huurders bij de
Wooncompagnie (€ 3,25 per maand), bij Woningbouwvereniging Anna
Paulowna (€ 3,25 per maand) of bij Beter Wonen (€ 4,05 per maand). Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt in uw regio.

Graag Gedaan

Servicepunt Wieringerwerf
Cultuurschuur
Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf
Tel. 0227-600079
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl

Warmenhuizen
Tuitjenhorn
Waarland
Dirkshorn
Sint Maarten
Schagen

•
•
•
•
•
•

Tel. 0226-393 838
Tel. 0226-393 335
Tel. 0226-422 727
Tel. 0224-551 919
Tel. 0224-561 666
Tel. 0224-296 366

•
•
•
•
•
•

Ma en vr.
Ma. t/m vr.
Ma./wo./vr.
Ma./wo./vr.
Ma./di./do.
Ma. t/m vr.

9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
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Wonen Plus Welzijn en Thomashuis

Middenmeer • De bezoe-

kers van de inloop van het
Posthuis in Middenmeer zijn
in juli samengekomen in het
Thomashuis. Het Thomashuis
bevindt zich net buiten hun
dorp in een prachtig verbouwde
boerderij aan de Praamweg. De
ontvangst door Jolanda Lengers
met haar team en bewoners is
allerhartelijkst.

Als iedereen buiten onder het grote
afdak een zitplaats heeft wordt er
thee, koffie en koek geserveerd en
vertelt Jolanda enthousiast over
haar huis, dat ze sinds vier jaar met
haar man Klaas bestiert. Daarbij
worden ze geholpen door haar
team, bestaande uit Kim, Marjolein,
Daphne, zoon Patrick en enkele
vrijwilligers. De acht bewoners
hebben hier duidelijk hun thuis
gevonden en mengen zich gezellig
met de bezoekers. Er zijn veel
vragen en de antwoorden schetsen
een steeds duidelijker beeld van wat
een Thomashuis inhoudt: maximaal
acht gehandicapte volwassenen
(in dit geval jongvolwassenen)

Eerst koffie ▲
leven met hun begeleiders in een
gezinssituatie zeven dagen in de
week en vierentwintig uur per dag,
waarbij kleinschalig en huiselijk de
kernwoorden zijn.

smaak zijn ingericht. Wat opvalt zijn
licht, ruimte en netheid. Sommige
bezoekers kennen de boerderij nog
van vroeger en vallen van de ene
verbazing in de andere.

Dagbesteding
Bij een eerste contact met de
ouders moet er een klik zijn, want
als die er niet is past het niet en
gaat het niet door. De begeleiders
zorgen voor verschillende vormen
van dagbesteding, zowel binnen
als buiten het huis. “Ik kom soms
bewoners tegen in de sportschool”,
zegt één van de bezoekers en hij
vervolgt: “Of bij het boodschappen
doen.” Deze zomer staat onder
andere een kampeervakantie in
Frankrijk weer op het programma.
Na de koffie- en informatieronde
krijgen de gasten in groepjes een
rondleiding door de verbouwde
schuur. Het woonhuis is het
privédomein van Klaas en Jolanda
Lengers. Iedereen is zeer onder
de indruk van de smaakvolle en
ruime woonkeuken en de grote
kamers van de bewoners die
allemaal verschillend naar ieders

Nagebabbeld
Na de rondleiding is er nog een
koffieronde,
waarbij
gezellig
nagebabbeld wordt. De eerste
excursie van de bezoekers van de
inloop van het Posthuis, die iedere
eerste en derde donderdagmorgen
van de maand in het Posthuis bij
elkaar komen, zit erop en de leden
gaan onder de indruk van deze
vorm van zorg huiswaarts.

Jolanda Lengers vertelt enthousiast ▲
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uis in Middenmeer vinden elkaar

Door: Martin Swart

Zorg voor volwassenen met
een verstandelijke beperking
Mooi wonen, sfeervolle
zorg • Het eerste Thomashuis
werd in 2004 geopend, vanuit de
drive om de zorg voor verstandelijk
gehandicapten echt anders in te
richten. Alleen al de huizen zelf zijn
bijzonder. Monumentale panden,
karakteristieke woonhuizen, woonboerderijen, op mooie en rustige
plekken in Nederland. De huizen
zijn groot genoeg om ieder van de
acht bewoners een eigen kamer te
geven. Deze wordt door de bewoner
en zijn of haar familie naar eigen
wens en smaak ingericht. Het is
hun thuis in het huis. Ze ontvangen
hier bezoek, kunnen er heerlijk op
zichzelf zijn.

De Drie Notenboomen
De Drie Notenboomen is opgericht in 2003, gevestigd in
Gouda en is ontwikkelaar van
kleinschalige zorgformules, die
de zorg beter, goedkoper en
leuker moeten maken. Er zijn
tot nu toe twee zorgformules
ontwikkeld: Thomashuizen en
Herbergier.
(bron:
website
dedrienotenboomen.nl)

De zorgondernemers
maken het verschil • Een
Thomashuis wordt geleid door
een echtpaar of een samenwonend
stel. Zij worden ondersteund door
De Drie Notenboomen (zie kader).
Als zelfstandige zorgondernemers
hebben ze veel vrijheid om de zorg
optimaal in te vullen. Ze leggen
contacten met andere professionals,
buurtbewoners en vrijwilligers. Zo
staat elk Thomashuis midden in de
samenleving en hebben de bewoners een zo leuk mogelijk leven.

De Herbergier
De Herbergier is een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In elke
Herbergier wonen ongeveer
zestien mensen die de ruimte
krijgen om zoveel mogelijk het
leven voort te zetten zoals
ze dat altijd hebben geleid.
Bureaucratie zegt men niet te
kennen: de zorgondernemers,
die een Herbergier leiden en er
zelf ook wonen, zorgen ervoor
dat alle tijd en energie wordt
gestoken in hun gasten.
In Noord-Holland zijn Herbergiers in Assendelft en Wognum.
(bron: website herbergier.nl)

Een vertrouwd thuis • De
zorgondernemers en hun vaste
team zijn voor de - vaak toch wat
kwetsbare - bewoners een constante factor. Ook voor de naasten en
familie van de bewoners zijn ze
een vaste basis. Vaak ontstaat er
een hechte band. Deze manier van
zorgen en werken geeft rust, zorgt
voor veiligheid en waarborgt continuïteit. Er zijn nu al 115 Thomashuizen in Nederland, onder meer in
Breezand en Warmenhuizen.
(bron: website thomashuizen.nl)

Oók tuinieren bij Wonen Plus Welzijn

In de samenleving
Dat het Thomashuis midden in de
samenleving staat, blijkt ook uit alle
activiteiten die de bewoners binnen
en buiten het huis met hun begeleiders ontwikkelen. Ze gaan naar de
sportschool, doen boodschappen,
helpen bij opruimen en schoonmaken, rijden paard in Waarland,
zijn creatief bezig en helpen in de
tuin en bij de verzorging van de dieren.

Sander aan het werk

▲

Ook wordt door de bewoners aan
vrijwilligerswerk gedaan. Iedere
week gaan een paar bewoonsters
naar De Herbergier (zie kader) in
Wognum waar ze koffie schenken,
met bewoners wandelen of een
spelletje doen.

Tuinen • Sinds de zomer zijn de
bewoners Sander en Marijn actief
als vrijwilliger voor Wonen Plus
Welzijn. Begeleid door Klaas verzorgen zij tuinen bij bewoners met een
thuisabonnement in Middenmeer
en omgeving. Zo ook bij mevrouw
Driesprong: “Het was een goede
ervaring. Ze hebben mijn voortuin
gewied en opgeruimd, koffie bij me
gedronken en later nog een frisje,
want het was warm.” Ook mevrouw
Petterson is heel tevreden: “Het kan
niet beter. De voortuin is gewied en
achter hebben ze het gras gemaaid.
Ze mogen zeker terugkomen.”

Wist u dat… wij maken mooie boeketten vanaf € 6,95.
Wist u dat... wij rouwwerk verzorgen vanaf € 50,Wist u dat… wij bezorgen.
Wist u dat… w
 ij aangesloten zijn bij Fleurop,
zodat u een bloemengroet kunt versturen in Nederland.

Bloembinderij Waldervaart Kievitlaan 25a 1742 AB Schagen t. 0224 29 59 00
e. waldvervaart@hotmail.com www.bloembinderij-waldervaart.nl

Bent of kent u een mantelzorger? Wij zijn er voor u!
Het Mantelzorgcentrum biedt gratis:
·
·
·
·
·
·

Informatie en advies
Mantelzorgconsulenten voor begeleiding en advies
Mantelzorgmakelaars voor het overnemen van regeltaken
Cursussen voor mantelzorgers
Voorlichting en advies aan organisaties en verenigingen
Online overzicht van activiteiten voor mantelzorgers op
www.mantelzorgcentrum.nl

Meer vrije tijd, minder stress, meer energie!
 info@mantelzorgentrum.nl
 072-5627618

Lauw Meijers
Aangepast Wonen
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Geef met uw hart aan Hart
voor WPW
Wonen plus welzijn is een

maatschappelijke organisatie zonder
winstoogmerk. Wij zijn actief in de
gemeenten Schagen, Hollands Kroon,
Langedijk en Heerhugowaard. Wonen
Plus Welzijn is er voor iedereen.
Wij bieden onder andere praktische
diensten wanneer u dat nodig heeft om
op een goede manier thuis te kunnen
wonen. We bieden een handreiking
om mee te blijven doen in de eigen
omgeving. Dit is mogelijk dankzij de
inzet van de vele vrijwilligers en de
deskundige medewerkers.
En hoewel de organisatie met ruim
1.000 vrijwilligers gerund wordt, is
er altijd geld nodig om bepaalde
(extra) activiteiten van de grond te
krijgen. Dat gaat dan meestal om
bepaalde projecten die het leven
leuk houden. Zo wordt gedacht aan
een ouderenkoor in Schagen (al
gerealiseerd), het ruilen van kleding
en speelgoed voor mensen met
een minimuminkomen in Langedijk
of de opzet van een laagdrempelige
Doet & Ontmoet groep in Heerhugowaard. In Hollands Kroon
willen we het project Schuldhulpverleningsmaatjes ondersteunen.
Allemaal mooie projecten, waarbij
ontmoeting en meedoen centraal
staan, die wij de komende tijd

absoluut willen realiseren.
Financiën
Helaas ontbreekt het de organisatie
aan voldoende financiën voor
dergelijke
projecten.
Waarom
vragen wij u geld te geven? Wij
houden ons team zo klein mogelijk
en hierdoor houden we ook de
kosten zo laag mogelijk. Maar met
een terugtredende overheid en
afnemende budgetten voor zorg en
welzijn is het belangrijk voor onze
organisatie dat wij eigen financiële
middelen ter beschikking hebben.
Wij durven daarom een beroep
op u te doen. Op maatschappelijk
verantwoorde ondernemers die
een bijdrage willen leveren of op

particulieren die ons een warm
hart toedragen. Met het extra geld
zijn wij in staat om op het gebied
van welzijn nuttige projecten op te
zetten.
Wilt u meer weten over de actie
“Hart voor Wonen Plus Welzijn /
Geef met uw hart”, neem dan
contact op voor meer informatie of
voor toezending van de brochure.
U kunt dat telefonisch doen op
0224-273140, via de mail hart@
wonenpluswelzijn.nl of bij een van
de servicepunten van Wonen Plus
Welzijn in uw buurt.
Geef met uw hart aan het Hart!
Zo laat u uw hart
spreken

Geef met uw hart
‘
PLUS WELZIJN
‘HART VOOR WONEN
VAN
IS ONDERDEEL

T 0224–273140
USWELZIJN.NL
E HART@WONENPL

U kunt uw donatie storten op
bankrekeningnummer
NL26
RABO 0121 5595 99 van Wonen
Plus Welzijn onder vermelding
van ‘bijdrage Hart voor Wonen
Plus Welzijn’. Wilt u uw donatie
ten goede laten komen aan
een project in uw omgeving,
vermeld dan uw woonplaats bij
de bankopdracht. Voor nadere
informatie over Wonen Plus
Welzijn verwijzen we u graag
naar onze website:
www.wonenpluswelzijn.nl.
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Door: Hans Groen

Het aroma komt je tegemoet…
De

ambachtelijke koffiebranderij
van Jac en Ina Kaan vinden we in
het landelijk gelegen Dirkshorn. Dit
is de bestemming van een excursie,
georganiseerd door Wonen Plus
Welzijn.
Bij Kaan is koffie maken nog een echt
ambacht. In eerste instantie ontstaan
uit liefhebberij van de heer Kaan,
makelaar in koffiebonen van beroep.
Aan de keukentafel werden als hobby
de eerste bonen gebrand. Dat werd
een groot succes en na enkele jaren
werd de baan opgezegd en werd
alle energie volledig aan het koffie
branden gewijd.
Zodra je de deur open doet komt
de aroma je al tegemoet. De grote
groep belangstellenden wordt er
enthousiast van. Eerst maar een
kopje koffie om de smaak te pakken
te krijgen. Deze koffie
is gezet
van de arabicabonen uit Brazilië.
Onderwijl vertelt de heer Kaan vol
passie over de herkomst en historie
van de koffieboon. Koffie werd
als eerste in de Arabische wereld
gedronken en kwam via de vroege
handelskaravanen in Europa terecht.

Rassen
Koffiebonen worden in een brede
strook rondom de evenaar geteeld,
in landen als Colombia, Brazilië,
Guatemala, Vietnam en Indonesië.
De meest geteelde bonen zijn van de
rassen Robusta en Arabica, waarvan
de laatste de hoogste kwaliteit heeft.
Om u een idee te geven van de
totale koffiebonenproductie: per jaar
worden 155 miljoen balen van 60
à 70 kilo geteeld, het merendeel in
Brazilië.
Dan volgt een tweede kop koffie, deze

keer is die gezet van arabicabonen
uit Colombia. De vraag “welke
koffie vond u het lekkerst?” wordt
niet eenduidig beantwoord want ja,
smaken verschillen nu eenmaal. De
videofilm ‘Van planter tot brander’
wordt vertoond en geeft een duidelijk
beeld van de gehele keten. De bonen
die Kaan gebruikt komen allemaal
van kleine, zelfstandige boeren die er
een normale prijs voor vangen. Als de
film is afgelopen gebeurt waarvoor
we gekomen zijn: het daadwerkelijk
branden van de ruwe koffiebonen.
Op een temperatuur van ongeveer
200 graden Celsius zijn de bonen in
een goed kwartier klaar.
Er volgt een derde kop, ditmaal
gezet in een espressoapparaat. De
meeste mensen vinden deze kop het
lekkerst van smaak. Dan worden de
cadeauartikelen bekeken en door
menigeen ook aangeschaft, net als
de pakken koffie. Het wordt stilaan
tijd om weer naar Schagen te gaan.
Het was een prachtige middag waar
iedereen veel van heeft opgestoken.
Absoluut een aanrader om eens heen
te gaan. Bij het weggaan staat er voor
iedereen een pak gemalen koffie
klaar. Het wordt zeer gewaardeerd.

Door: Hans Groen

Bezoek aan een bloemenzee
Z

o op het eerste gezicht is het een doorsnee huis met een gewone kleurrijke
tuin. Bij nader inzien is het een tuin met honderden verschillende fuchsia’s.
Wij zijn met een groep plantenliefhebbers (meer gedetailleerd: een groep
fuchsiafans) op bezoek bij meneer de Groot in ’t Zand. Hij kweekt al 26 jaar
fuchsia’s op. Hij koopt ze niet, maar krijgt her en der stekjes die hij met veel
kennis en met nog meer liefde groot brengt. Het resultaat is een ware bloemenzee
van fuchsia’s met mooie namen als Nel, Blacky, Swingtime, Maxima enzovoort.
Meneer de Groot vertelt vol passie
over de speciale grond die nodig is
om de fuchsia tot volle wasdom te
brengen en wat hij daar aan toevoegt
om ze sneller te laten groeien. Het is
een genot om deze krasse tachtiger
bezig te zien en om naar zijn verhalen
te luisteren. De aanwezigen genieten
op hun beurt weer van het prachtige
kleurenpalet en stellen veel vragen.
Het wordt al snel duidelijk dat je naast
aanleg en geduld ook veel ruimte

moet hebben. De (meeste) fuchsia’s
zijn niet winterhard en moeten in het
najaar allemaal naar binnen, naar
een vorstvrije ruimte. Met de ruim
vierhonderd planten die meneer de
Groot in z’n tuin heeft staan is dat
nog een heel karwei. Voldaan gaan
de mensen weer op huis aan maar
drinken eerst in een plaatselijke
gelegenheid nog een kop koffie of
thee. Puur voor de gezelligheid.
Het was een inspirerende middag.
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Door: Martin Swart

Mantelzorgers bij vakantie
vervangen
Bij

Wonen Plus Welzijn kunnen
verschillende vragen worden neergelegd.
Zo kunnen ook mantelzorgers een beroep doen op WPW als zij bijvoorbeeld
door een geplande vakantie de mantelzorgtaken niet waar kunnen maken.
WPW kijkt of zij vrijwilligers kunnen
vinden om mantelzorgtaken tijdelijk over
te nemen. In Middenmeer was er een
mooi voorbeeld van hoe een vraag en de
oplossing bij elkaar zijn gebracht. Helaas
heeft mevrouw Drost het verschijnen van
het magazine niet mee mogen maken. Ons
bereikte het droevige bericht dat zij op
10 augustus jl. is overleden. Haar familie
stelt het op prijs dat wij dit verhaal toch
publiceren
Mevrouw Drost (87) woonde in een
seniorenappartement in Middenmeer. Lopen ging moeilijk en alleen
met een rollator. Haar dochter en
schoonzoon woonden dichtbij. De
laatste is gepensioneerd en kwam
dagelijks in de ochtend langs. Terwijl
mevrouw Drost een douche nam en
zich aankleedde, las hij de krant. ’s
Avonds kookte hij en bracht eten bij
zijn schoonmoeder. Hij deed verder
boodschappen, haalde medicijnen
en nog veel meer dingen. Kortom: hij
was haar mantelzorger.
Thuisabonnement
Op het moment dat dochter en
schoonzoon op vakantie wilden was
er een probleem, want er was geen
andere familie die voor haar kon
zorgen. Schoonzoon bedacht dat
mevrouw Drost een thuisabonnement had en belde Marika de
Jager met de vraag of ook in deze
situatie Wonen Plus Welzijn iets kon
betekenen. Het lukte Marika een
rooster voor zestien dagen op te
stellen met drie vrijwilligsters uit de
buurt (Anneke Glas, Neeke Visser
en Tanny Vogelaar), dus de vakantie
kon doorgaan. Iedere avond belde
dochter om te horen hoe het was en
meldde mevrouw Drost dat het goed
ging: “Het gaat prima hoor. Ze doen
het fantastisch.” Al pratende stak ze
enthousiast haar duim omhoog.

De inmiddels overleden mevrouw Drost
met naast haar mantelzorger Anneke Glas

Anneke Glas was tijdens het interview de vrijwilligster van dienst: “In
de ochtend was ik bij het douchen
en deden we een bakkie. ’s Avonds
warmde ik het eten van de maaltijdservice op en na een kopje
koffie ging ik weer. Het was fantastisch om te doen. Het was een

heel lief mens en ze was erg dankbaar en vrolijk. Ik stelde nog voor
om samen naar haar vriendin in
Heerhugowaard te gaan, maar daar
had ze geen zin in.” Ze wilde in eerste
instantie niet op de foto, want de
kapper was nog niet geweest, maar
gelukkig werd er toch geposeerd.

Mevrouw Drost heeft in haar leven veel meegemaakt. Op tweejarige leeftijd
overlijdt haar moeder en blijft ze achter bij een vader die alcoholist is. In de
oorlog eet ze tulpenbollen en maakt ze de schietpartij op de Dam mee. Haar
inmiddels overleden man slijt zijn laatste jaren op de zwaarste afdeling van
Magnushof. Maar het ergste dat haar overkomt, is het overlijden van haar zoon
aan kanker op 35-jarige leeftijd. Voor de verwerking heeft ze veel geschreven,
vooral voor zichzelf, maar ook in het contactblad van de Vereniging van Ouders
van een Overleden Kind. Het volgende gedicht mogen we publiceren:
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Activiteiten

Locatie:
Posthuis Middenmeer

➤ E
 lke 1e en 3e donderdag van de maand inloopochtend van 10.00-12.00 uur.
➤ 
Repaircafé Posthuis Middenmeer staat gepland
op de donderdagen 17 september, 15 oktober , 19
november en 17 december. Het repaircafé is altijd
van 10.00 tot 12.00 uur. In principe is de hulp van
de vrijwilligers van het repaircafé gratis. Maar als
er speciaal onderdelen gekocht moeten worden
om iets te repareren dan zijn deze kosten voor de
klant. Verder is er een donatiepotje waar mensen
vrijwillig iets in te kunnen doen om ons zo te helpen
het repaircafé draaiende te houden. Verder is er
nog een leuk nieuwtje: vanaf 17 september gaat
het repaircafé Middenmeer naast kleine elektrische
apparaten ook kleine houten meubels en houten
speelgoed repareren. De locatie van het Repaircafé
is: Het Posthuis Poststraat 16, Middenmeer. Het
repaircafé is in de grote zaal van het Posthuis.
➤ 
Werkgroep activiteiten: donderdag 24 september,
20.00 uur hebben we een avond waar de Omring
zich presenteert. Entree € 2,00 (incl. koffie of thee).
Anita Krijgsman komt een lezing geven over Thuisbegeleiding. Anita kan alles vertellen over wat voor
zorg we thuis kunnen krijgen van de Omring. Het
belooft een interessante avond te worden, over een
onderwerp waar we vroeg of laat allemaal mee te
maken hebben.
➤ 
Werkgroep activiteiten: donderdag 22 oktober,
20.00 uur komt Hans Westrik een lezing geven over
Fotografie en Biografie. Entree € 2,00 (incl. koffie of
thee). Hans vertoont korte en krachtige presentatie ‘s
en daarbij diversiteit in onderwerpen. Van Schagen
tot Moskou en Amsterdam en nog vele andere
mooie bestemmingen binnen en buiten Europa.
➤ 
Werkgroep activiteiten: donderdag 12 november,
20.00 uur komt Laurens van de Vaart een lezing
geven over de invloed van vogels op onze cultuur,
op onze muziek, onze taal, onze gewoonten, onze
kunst, ons dagelijks leven. Entree € 2,00 (inclusief
koffie of thee).

Locatie:
Parkzicht Hippolytushoef

➤ Parkzichtactiviteiten:

iedere 4e donderdag van
de maand van 10.00 tot 11.30 uur. Exacte data:
24 september, 22 oktober, 26 november en 24
december. Er zijn geen kosten, wel wordt een
vrijwillige eigen bijdrage voor het dekken van de
onkosten op prijs gesteld. Er is een donatiepotje
aanwezig.

Locatie:
Trambaan Nieuwe Niedorp

➤ B
runch Nieuwe Niedorp staat gepland op de
zondagen: 27 september 2015, 25 oktober 2015 en
29 november 2015. De brunch is van 11.30 uur tot
13.30 uur. Kosten zijn 7 euro per persoon (contant
betalen, liefst gepast, tijdens de brunch). De locatie
van de brunch is De Koppeling, Watersnip 72, 1733
BG Nieuwe Niedorp. De brunch is in de zaal ‘De
Wissel’. Voor de brunch dient men zich wel van

te voren op te geven. Dit kan via het Wonen Plus
Welzijn servicepunt Nieuwe Niedorp, Watersnip
72 in Nieuwe Niedorp, tel: 0224-542660, e-mail:
niedorp@wonenpluswelzijn.nl.

Locatie:
Cultuurschuur Wieringerwerf

➤ Ondersteuningsgroep
mantelzorg
regio
Wieringen/Wieringermeer 1x per maand, data: 17
september, 15 oktober, 19 november, 17 december,
donderdagmiddag 14.00-16.00 uur (kosteloos).
Info: Mantelzorg is de zorg die je hebt voor een
zieke partner, ouder, kind, kennis of buur. Bent u
mantelzorger en kunt u het zorgen voor een ander
soms ook als zwaar ervaren, kom dan eens praten
en van elkaar leren tijdens de ondersteuningsgroep
mantelzorg.
➤ Plusgroep Wieringerwerf: 1x per maand iedere
eerste donderdag van de maand plaats van 13.30
tot 16.00 uur in het Atelier (eerste verdieping)
Cultuurschuur, Loggersplein 1 (geen kosten).
Info: Iedereen die graag iets met anderen
onderneemt en anderen ontmoet is welkom tijdens
de Plusgroep. De Plusgroep is voor iedereen: van
alle leeftijden en naar eigen mogelijkheden. Er
is van alles te doen, zoals creatieve activiteiten,
een spelletje maar alleen een kopje koffie komen
drinken en een praatje maken kan natuurlijk ook.


Doet & Ontmoet IN SCHAGEN

Wanneer:	
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur
Waar:	
In wijkgebouw ‘de Groene Schakel’,
A. Mauvestraat 161 in Schagen
Algemeen: De bijeenkomsten van Doet & Ontmoet
zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente
Schagen en zijn bedoeld om uw sociale contacten te
onderhouden of uit te breiden. U drinkt er gezellig een
kop koffie of thee, bespreekt met anderen de toestand
in de wereld of die in uw eigen omgeving, doet een
spelletje, gaat mee met de wandelgroep of knutselt iets
moois.

Thema’s:

Elke dinsdag: wandelgroep
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot ongeveer 16.00
uur wordt er gewandeld door een enthousiaste groep
mensen. Het is erg gezellig en u ziet zoveel moois
onderweg!
1e dinsdag van de maand:
VOA inloopspreekuur
Op de 1e dinsdag van de maand houden we een
VOA inloopspreekuur. Een goed opgeleide Vrijwillig
Onafhankelijke Adviseur van Wonen Plus Welzijn kan
antwoord bieden op zo ongeveer al uw vragen. Hier
zijn geen kosten aan verbonden.
2e dinsdag van de maand:
Informatiebijeenkomst
Op de 2e dinsdag van de maand is er afwisselend
een informatiebijeenkomst met elke keer een nieuw
onderwerp of een activiteit buiten de deur. De kosten
voor deze informatieve bijeenkomsten bedragen €
3,00. Voor de activiteiten is het bedrag wisselend en de
vervoerskosten zijn € 3,00.

13
3e dinsdag van de maand:
Repaircafé i.s.m. landelijke Repaircafé
Op de 3e dinsdag van de maand zijn er vrijwilligers
van het Repaircafé aanwezig. Hier kunt u terecht om
kapotte apparaten te laten maken. Alleen de kosten
voor eventueel nieuw aan te schaffen onderdelen
worden in rekening gebracht.

Laatste dinsdag van de maand:
Koken in de Buurt
Op de laatste dinsdag van de maand is het Koken in
de Buurt van 16.00 tot 20.00 uur. De deelnemers doen
allemaal wat, er wordt gezamenlijk gekookt, gegeten
en afgewassen. Aanmelden kan nog tot 16.00 uur op
die dag. De kosten zijn € 4,00.

Sportieve activiteiten in gemeente Schagen 2015-2016
WAT

WAAR

WANNEER

CONTACT

DOCENT

Gymnastiek
€ 160,-

De Blokhut,
Loet 10, Schagen

Vrijdag:
9.30-10.15 uur

r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl

Greetje Blokker
E: greetjeblokker@hotmail.com

Jazzballet
€ 195,-

Balletschool,
Julianalaan 4b, Schagen

Woensdag:
11.15-12.45 uur

Mevr. Loose, tel. 0224-216615

Netty Meermans
E: netty.meermans@kpnmail.nl

Nordic Walking
Loopgroep €
145,-

Diverse buiten locaties

Donderdag:
13.30-14.30 uur
Vrijdag:
9.30-10.30 uur

r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl

Barbara Grooteman
E: grootemanb@gmail.com

Fit met sport en
spel € 162,50

Gymzaal van GSG Schagen, Donderdag:
Hofstraat 11, Schagen
19.00-20.00 uur

r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl

Denise van Velthoven
E: denise1@quicknet.nl

Fit + buitensport
€ 126,-

Cruyff Court naast Regius
College, Schagen

Donderdag:
9.00-10.00 uur

r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl

Yvonne Brinkman
E: yvonne@dindin.nl

Country-line
Dancing
€ 126,-

Onder de Olmen,
Julianalaan 4b, Schagen

Dinsdag:
14.00-16.00 uur

r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl

Mevrouw Danenberg
E: c.danenberg@quicknet.nl

Koersbal
€ 90,-

Gymzaal de Rank,
Iepenlaan 56, Schagen

Dinsdag:
9.30-12.00 uur

Mevr. Kooy, tel: 0224-213635
Mevr. Jonkmans, tel. 0224-213803

Bowling
i.s.m. Bowling
centrum Schagen

Bowlingcentrum Schagen

Donderdag:
15.00-16.30 uur

E: peter@bowlingschagen.nl

Internationaal
dansen i.s.m.
Kaval

Scoutinggebouw,
Menisweg 6, Schagen

Vrijdag:
14.00-15.30 uur

Mevr. M. Roelofs, tel. 0224-213634,
mevr. A. Koomen, tel. 06-51748749

Gym Callantsoog
€ 134.-

Dorpshuis Kolfweid,
Jewelweg 7c, Callantsoog

Donderdag:
10.00 -11.00 uur

E: r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl E: af.pfeiffer@quicknet.nl

Engels
Tuitjenhorn
€ 88,-

De Hoge Akker/ Noordkop, Dinsdag:
Dorpsstraat 35, Tuitjenhorn 9.30-10.30
10.45-11.45

E: r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl E: azeldenrustkamerling@quicknet.nl

Fit Tuitjenhorn
€ 150,-

De Hoge Akker/ Noordkop, Woensdag:
Dorpsstraat 35, Tuitjenhorn 18.45-19.45 uur

E: r.vanderlaan@wonenpluswelzijn.nl E: ilse18@xs4all.nl

zaterdag 3 oktober: Het leukste uitje van het jaar
Wonen Plus Welzijn organiseert
op zaterdag 3 oktober het leukste
uitje van het jaar. Een reis per
stoomtrein van Hoorn naar Medemblik, vervolgens per boot
van Medemblik naar Enkhuizen en
aan het eind van de dag per NS
terug naar Hoorn. U krijgt in de trein
koffie met gebak aangeboden en
aan boord van de boot een broodmaaltijd. Deze prachtige en compleet verzorgde dag kost u slechts
€ 45,00 per persoon. Bent u in het
bezit van een museumjaarkaart,
vermeld dat dan bij uw aanmelding

en ontvang € 18,50 korting op de
vermelde prijs.
Aanmelden kan alléén op 24 en
25 september bij De Balie in Markt
18 aan de Torenstraat in Schagen
tussen 10.00 en 12.00 uur. Betaling
van het verschuldigde bedrag dient
dan ook plaats te vinden. Er kan
niet gepind worden.
Vertrek om 9.00 uur vanaf gebouw
De Groene Schakel aan de A.
Mauvestraat 161 in Schagen.
Wij verwachten rond 17.00 uur
weer terug te zijn in Schagen.
Vervoer van Schagen naar Hoorn

v.v. op eigen gelegenheid. Wilt u
meerijden? Geef dat dan aan bij uw
aanmelding. In dat geval betaalt u
ook € 3,00 aan de chauffeur.

”

We lachen
heel wat af

Thuiszorg Samen
Heeft u thuis hulp of zorg nodig,
dan stemmen we samen af
waar we u mee kunnen helpen.
Meer weten? 0224 21 11 36
Kijk ook op
www.woonzorggroepsamen.nl

‘Renate van de thuiszorg komt regelmatig bij me,’ zegt mevrouw Van der
Heijden: ‘Soms hebben we tijdens de verzorging serieuze gesprekken.
Maar we lachen ook heel wat af.’
‘Helaas werken de benen van mevrouw niet meer mee,’ vertelt Renate,
‘daarom help ik mevrouw bij de verzorging en het aankleden.’
En dan met een hartelijke glimlach: ‘U ziet er weer
schitterend uit!’

Elkaar versterken.
Dat is Samen meer kunnen.

meer
kunnen

Skager AC is expert op het gebied van
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en afasie
Na een beroerte, ongeluk, CVA of hersenoperatie kan
blijvend hersenletsel je leven ingrijpend veranderen.
Hoewel voor ieder uniek, ben je niet de enige.

Bij Skager AC kun je een beroep doen op onze
expertise en ervaring op het gebied van NAH en
samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Specifiek activiteiten voor mensen met afasie:
SMTA: spraakmuziektherapie

SMTA is een combinatiebehandeling van logopedie
en muziektherapie. Deze therapie heeft een gunstig
effect bij mensen met afasie en heeft als doel de
vloeiendheid in het spreken zoveel mogelijk terug
te krijgen of weer op gang te brengen.

Afasiebehandelgroep: start oktober 2015

Het uitwisselen van ervaringen, elkaar stimuleren in
taal- en spreek vaardigheid en communicatie staat
centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het
bespreken van vragen en ontwikkelingen e.d. ten
aanzien van communicatie.

Meer informatie: www.skagerac.st-er.nl

?

?
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Samen meedoen - ondersteuning

en begeleiding op maat
A

ls u of uw naaste merkt dat
meedoen in het dagelijks leven niet
meer vanzelfsprekend is, kunt u
terecht bij Samen Meedoen. Door
omstandigheden zoals dementie,
beroerte of het wegvallen van
naasten kunnen u kwetsbaar maken, waardoor u ondersteuning of
begeleiding nodig heeft.
Waar heeft u behoefte
aan?
Woonzorggroep Samen en Wonen
Plus Welzijn bieden een breed
scala aan mogelijkheden en arrangementen. Directeur Peter de Wit
van WPW: “Wij zoeken samen met
u naar mogelijkheden om uw leven

weer in te richten zoals u dat wilt.
En dat kan op vele manieren.”
Doet en Ontmoet brengt
mensen bij elkaar
Gewoon binnenlopen, waarbij het
gaat om ontmoeting, samen bezig
zijn, elkaar helpen en andere mensen leren kennen. Ieder op zijn of
haar eigen manier en naar eigen
mogelijkheden. Peter de Wit:
“Met ondersteuning van onze
beroepskrachten en de vele vrijwilligers bieden we allerlei activiteiten waarbij mensen creatief
bezig zijn, samen een spel doen,
tuinieren, een krantje lezen, wandelen, een kop koffie drinken of
gewoon een praatje maken.”

Liever niet in een groep
“Heeft u behoefte aan een meer
huiselijke sfeer? Wij kennen allerlei
vrijwilligers die het leuk vinden,
om een keer een dag met u iets
te ondernemen. Zij willen u graag
ontmoeten, gewoon bij u thuis.
En ze vinden het vaak leuk als u
een keer bij hen op bezoek komt.
Gewoon voor de gezelligheid, om
samen iets te delen of te beleven.”
Meedoen
Voor deelnemen, meer informatie
of meedoen als vrijwilliger kunt u
telefonisch contact opnemen met
Wonen Plus Welzijn: 0224-273140
of met Woonzorggroep Samen:
0224-211136.

Koor ‘Op Onze Eigen Wijze’ ook onderdeel van Samen Meedoen

Z

ingt u graag, maar gaat het u
soms te snel? Muziek is iets heel
bijzonders. Bij koor ‘Op Onze Eigen
Wijze’ heeft u uw eigen inbreng en
vormt u samen met anderen een mooi
geheel. Verbondenheid, herinneringen,
zelf-vertrouwen, ontspanning, plezier
en nieuwe energie staan hoog in het
vaandel. Elke vrijdag van 14.00 tot
15.00 uur zingt het koor in De Blokhut
bekende oude en nieuwe liedjes onder
begeleiding van een accordeonist,
gitarist, dirigent en vrijwilligers. Meezingen kost tien euro per maand. Dit is
inclusief koffie of thee.
Heeft u vragen, wilt u ook meezingen
of u aanmelden als vrijwilliger? Neem
dan contact op met Anne-Marie Ursem:
0224-423356 of 06-30961092.

Foto’s Con de Vries
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Domotica: voor het huis van de toekomst

W

e gaan steeds langer thuis wonen, maar er is steeds
minder professionele zorg om ons bij te staan. Het is
dus belangrijk om na te denken over hoe u uw huis zo
in kunt richten, dat u op de toekomst bent voorbereid.

Met de term domotica wordt bedoeld dat er technische
snufjes op de markt zijn die ervoor zorgen, dat het
makkelijker wordt om ondanks een beperking veilig
en comfortabel in uw huis te blijven wonen.

Een selectie van handige domotica met een idee van de prijs hiervoor:

Persoonsalarmering
inclusief valdetectie
Deze alarmering werkt als een
normale persoonsalarmering. Deze
kennen we vaak van het medaillon
om de hals waar u op kunt drukken
als u hulp nodig hebt. De nieuwe
persoonsalarmering heeft als extra
ook valdetectie, dat wil zeggen
dat het ook een signaal naar de
alarmcentrale geeft wanneer u
valt en zelf niet meer in staat bent
om op de alarmknop te drukken.
Richtprijs: € 400,-

Digitale deurspion
Dit apparaatje zorgt ervoor, dat u
via een beeldschermpje kunt zien
wie er voor de deur staat en dat
u zo een veilig gevoel hebt bij het
openen van de deur.
Richtprijs: € 65,-

Elektronisch slot
Voor mensen die niet meer
voldoende kracht hebben om de
sleutel om te draaien. Is op termijn
ook geschikt als systeem om
sleutelkluisjes overbodig te maken.
In een klein kaartje is een code
opgeslagen en als u deze voor het
slot houdt, dan gaat de deur open.
Richtprijs: € 650,-. Wanneer het slot
ook op afstand open gedaan kan
worden, dan is de richtprijs ruim
€ 1.000,-

CAMEraToezicht

Geschakelde verlichting
De geschakelde verlichting is
handig voor mensen die niet meer
zo mobiel zijn. Ze kunnen dan met
een druk op de knop alle lichten aan
en uit doen.
Prijs begint bij € 20,-

ROOKMELDER

Ledverlichting met
bewegingsmelders
De
bewegingsmelders
zorgen
ervoor dat lampjes in de hal, toilet
en slaapkamer aangaan zodra er
beweging is. Dit is fijn als u ’s nachts
uit bed moet. Het voorkomt vallen
en zorgt er voor dat uw partner niet
wakker hoeft te worden.
Prijs vanaf € 5,95
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Maaltijdbezorging: nuttig en leuk
Door: Hans Groen

Het is donderdagmorgen negen

uur, aan de achterkant van zorgcentrum De Bron is het al een drukte van belang. Auto’s staan met de
klep open en vrijwilligers zetten
dozen met de maaltijd van vandaag
in de achterbak. Die worden aan
huis bezorgd bij de gebruikers van
de maaltijdvoorziening van WPW
in en om Schagen en Hollands
Kroon.
▲

Mevrouw Grootes bezorgt een
maaltijd bij mevrouw Slootweg

Redacteur Hans Groen gaat vandaag mee met de dames Kugel en
Grootes, die de koelverse maaltijden in het centrum van Schagen
rondbrengen. Mevrouw Kugel
heeft de gezegende leeftijd van 88
jaar maar rijdt nog prima auto en
doet het vrijwilligerswerk al acht
jaar met volle inzet en merkbaar
plezier. “Je voelt je nog nuttig op
mijn leeftijd”, vertelt ze enthousiast.
Het rondje is vandaag niet zo groot.
Er worden zeven adressen bezocht,
op andere dagen kan dat oplopen
naar elf. De dames zijn ongeveer

één uur bezig, het inladen van
de volle dozen en het naderhand
uitladen van de lege meegerekend.

Een keer in de zes weken hebben
ze dienst. De dames doen dit werk
altijd samen. Dan brengen ze op zes
dagen van de week de maaltijden
in het rond. Ondertussen houden ze
een oogje in het zeil bij hun cliënten,
want dit werk heeft natuurlijk ook
een sociaal kantje.
Mochten er lezers van het WPW
Magazine zijn die wat tijd over
hebben en wel iets voor een ander
willen doen: misschien is bezorger
van deze maaltijden wat voor hen.
Dankbaar werk waarmee je veel,
vaak alleenstaande, ouderen een
groot plezier doet. Erg veel tijd
kost het niet. Aanmelden kan bij de
diverse Servicepunten in de regio.

Keuken Molenweid in wieringerwaard gaat sluiten
Per maandag 21 september zal de keuken van zorgcentrum Molenweid in
Wieringerwaard sluiten. Vanaf deze dag komen de koelversmaaltijden vanuit de
keuken van Magnushof, dat ook onderdeel van Woonzorggroep Samen is. Voor
de regio’s Anna Paulowna en Niedorp betekent dit dat de maaltijden dagelijks
door een transportbedrijf worden gebracht naar de koeling van Molenweid.
Voor de bezorgers houdt dit in dat dezelfde afhaallocatie behouden blijft. Wat
wel zal veranderen is de verpakking. De koelversmaaltijden vanuit Magnushof
worden namelijk vervoerd in speciale koeldozen die gemakkelijk te stapelen en
vervoeren zijn. Een maaltijd blijft drie uur gekoeld in deze speciale koeldoos.

Vandaag eten we een heerlijke visfilet

Door: Hans Groen

Smakelijke maaltijdbezorging
M

evrouw Moransard heeft
de gezegende leeftijd van 88 jaar,
is gelukkig nog redelijk goed van
lijf en leden en woont nog op haar
zelf. De benen doen het niet meer
zo goed, zegt ze en daarom fietst ze
liever dan dat ze loopt. Voor een
boodschap pakt ze dus de fiets.
Sinds enige tijd kookt mevrouw
Moransard niet meer zelf. Dat
lukt niet meer zo goed en dan is
het fijn als je eten kant-en-klaar
wordt thuisgebracht. De koelverse
maaltijd gaat even de magnetron in
en binnen de kortste keren staat die
dampend en geurend op tafel. Ze
hoeft ook niet meer af te wassen.

Het plastic bordje kan na het eten
zo in de speciale zak voor plastic
afval.
Vandaag staat er vis op het menu:
een mooie filet met remouladesaus
en daarbij gekookte krielaardappelen en Hollandse mix. Het ziet
er heerlijk uit en aan de reactie
van mevrouw Moransard te horen
smaakt het ook zo. Ze pakt nog even
de nieuwe menulijst voor komende
week en kruist aan wat ze dan wil
eten. Het is toch een geweldige
instelling, die maaltijdbezorging
van Wonen Plus Welzijn.
Mocht ook u gebruik willen maken
van de maaltijdbezorging, neem
dan contact op met Neem voor

meer informatie contact op met
de Servicepunten in de regio. Hier
kunnen ze u alles vertellen over de
mogelijkheden en de kosten.

Mevrouw Moransard warmt een
lekkere maaltijd op
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Wonen Plus Welzijn: wegwijzer in zorg en welzijn

Sinds

dit jaar zijn er veel
veranderingen gaande op het gebied
van zorg en welzijn. Veranderingen
die niet altijd even duidelijk zijn. We
zien dat er veel mensen met vragen
zitten en niet weten waar ze hiermee
terecht moeten.
Het is heel vervelend dat als je
voelt dat je hulp nodig hebt, maar
de weg niet weet. Terwijl Wonen
Plus Welzijn met haar grote groep
vrijwilligers (850 vrijwilligers in de
twee gemeenten) goed uitgerust is
om de weg te wijzen. Hiervoor zijn de
Servicepunten verspreid over de hele

regio het aanspreekpunt. Eenvoudig
elke ochtend in de week bereikbaar.
Via
de
Servicepunten
kunnen
deskundige vrijwilligers - de vrijwillig
onafhankelijk adviseurs (voa’s) - ingezet worden. Zij nemen de tijd om
mensen uitgebreid te informeren
over wat de mogelijkheden op dit
moment zijn. Zij kennen de weg
en kunnen mensen de weg wijzen.
Deze deskundige vrijwilligers zijn
onafhankelijk en mensen hoeven
geen lid te zijn van Wonen Plus
Welzijn om hiervan gebruik te maken.
Bovendien zijn er geen kosten aan
verbonden.

Er zijn ook vrijwilligers die meelezen
en uitleg geven over officiële
documenten en helpen met invullen.
Of vrijwilligers die meekijken of
lastenverlichting mogelijk is. Zij
kunnen ook een keukentafelgesprek
met de wijkverpleegkundige of het
sociaal wijkteam voorbereiden, erbij
aanwezig zijn en nabespreken. De
gegevens van de Servicepunten
vindt u op pagina 5.
Dit artikel is een verkorte weergave
van de artikelen die zijn verschenen
in de CTR Hollands Kroon en het
Schager Weekblad.

Door: Hans Groen

Zolang er wind is, draait de molen
Wonen Plus Welzijn orga-

niseerde op woensdag 2 september een
ex-cursie naar korenmolen de Gouden
Engel in Koedijk. De molen is een
zogenaamde stellingmolen. Hierbij
staat het molendeel op een onderbouw, waardoor de wieken boven de
omliggende bebouwing uitsteken en
dus meer wind vangen.
We werden hartelijk ontvangen door de
molenaar, Vincent Kraan. Hij nodigde
ons eerst uit in de knechtenwoning
uit 1871, die in de oorspronkelijke
staat is teruggebracht. Hier kun je
dus zien hoe men leefde aan het
eind van de negentiende eeuw. In
de knechtenwoning vertelde Vincent
gedetailleerd over het ontstaan van
zijn bedrijf. Veel mensen kenden
de maalderij van Bos nog wel, die
stond op de plek waar nu de molen
en enkele bijgebouwen staan.
Die oorspronkelijke maalderij van
Johannes Bos is bespaard gebleven,
inmiddels gerestaureerd en doet

ook nu nog sporadisch dienst. Deze
maalderij werkt niet op windkracht,
maar wordt elektrisch aangedreven
door een elektromotor uit 1920.
Soorten meel
Vervolgens gingen we de molen
in. Beneden is een winkeltje waar
alle soorten meel, die hier gemalen
worden, te koop zijn. Er liggen ook
dagverse, biologische producten en
enkele cadeauartikelen. Aansluitend
de trappen op naar de maalzolder op
zo’n negen meter hoogte.
Het is een geweldig gezicht om
de zware houten spil te zien ronddraaien op de kracht van de wind.
Daarmee worden de zware molenstenen aangedreven waartussen de
graankorrels tot meel vermalen worden. Tijdens het bezoek werd er
spelt gemalen. Andere soorten
graan die hier verwerkt worden
zijn tarwe, boekweit, rogge en
haver. Het eindproduct wordt zowel
aan particulieren verkocht als aan

Actie “Abonnee werft Abonnee”
Meld uw vriend of vriendin, buurman of
buurvrouw, een kennis of een familielid aan
voor een Thuisabonnement en verdien zelf
een cadeaubon. Opgeven kan bij een
Servicepunt bij u in de buurt. Zie voor contactgegevens pagina 5.

bakkerijen in de wijde omgeving.
Aan het eind van de rondleiding ging
het gezelschap met het restaurant in
de molenschuur in voor een heerlijke
kop koffie of chocolademelk. Het was
erg gezellig en als iedereen een pak
meel of wat anders gekocht heeft
zoeken we de auto’s weer op voor de
terugrit naar Schagen.
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Burgerinitiatief: Wij wijzen u de weg
Door: Hans Groen

H

et zal u inmiddels wel zijn
opgevallen dat de (lokale) overheid
niet meer alles voor u regelt.
Voortaan wordt van u als burger
verwacht dat u zelf ook initiatief
neemt. Dat heet met een mooi
woord ‘burgerinitiatief ’.
Bij veel inwoners van de gemeenten
Schagen en Hollands Kroon leven
goede ideeën omtrent wonen in
de toekomst of over zorg die later
wellicht noodzakelijk is. Maar ook
zijn er vaak concrete plannen om
de wijk te verbeteren, bijvoorbeeld
door de aanleg van een klein
speelterreintje of een speelplaats.
Maar waar veel inwoners tegenaan
lopen: hoe krijgen we dat mooie
plan nu gerealiseerd? Welke
weg moeten we bewandelen,
bijvoorbeeld bij de gemeente?
Kunnen we subsidie krijgen? Zijn
er mensen in mijn woonplaats die
met net zulke ideeën rondlopen als
ik?
Wonen Plus Welzijn biedt u de
helpende hand. Zij wijzen u graag
de juiste weg in regeltjesland of
hebben een soortgelijke vraag
vanuit een ander dorp al eerder
gehoord. Wij nodigen daarom
iedere inwoner, die met een
concreet plan rondloopt, uit om
contact op te nemen met Wonen
Plus Welzijn. Wij helpen u graag
verder.
Winkeltjes
Een mooi voorbeeld van zo’n
Burgerinitiatief vinden wij in Sint
Maarten en in Sint Maartensbrug. In
beide dorpen hebben enthousiaste

den van Wonen Plus Welzijn,
iedere inwoner van de gemeenten
Schagen en Hollands Kroon kan
hiervoor bij Wonen Plus Welzijn
terecht. En het mooie is, het kost u
niets!

vrijwilligers gezorgd voor een
winkeltje in het Dorpshuis waar
de meest gangbare dagelijkse
boodschappen gekocht kunnen
worden. Zonder die enthousiaste
mensen waren beide winkeltjes
al lang gesloten. In Dirkshorn
wordt een start gemaakt met
‘dorpsondersteuners’: mensen uit
het dorp zelf die hun oor te luisteren
leggen en dorpsbewoners de weg
wijzen om tot een oplossing van
hun vragen of problemen te komen.
U behoeft geen lid te zijn of te wor-

Meld je aan voor gespreksgroepen

I

n onze regio vinden maandelijks
gespreksgroepen
plaats.
Wie
ouder wordt, kan steeds meer het
gevoel krijgen geconfronteerd te
worden met snel veranderende
maatschappelijke en technische
ontwikkelingen. ‘Hoe ziet mijn
leven er uit, wat is mijn toekomst?
Wat is belangrijk en zinvol
voor me? Hoe ga ik met ande-

Aanmelden of informatie opvragen kan bij Wonen Plus Welzijn,
Zijperweg 14 in Schagen, te
bereiken
op
telefoonnummer:
0224-273140 of e-mail: info@
wonenpluswelzijn.nl of kijk op de
site:
www.wonenpluswelzijn.nl/
burgerinitiatieven.

ren om?’ Voor iedereen die hierover wil nadenken en gedachten
wil delen met anderen is deze
gespreksgroep bedoeld.
De gesprekken worden (in)geleid
door
een
gespreksgroepleider
en kunnen over uiteenlopende
onderwerpen gaan, die ook door
de deelnemers zelf kunnen worden aangedragen. In Niedorp

vindt dit plaats in de Koppeling
te Nieuwe Niedorp. De gespreksgroep in Anna Paulowna wordt
gehouden in sporthal De Veerburg
achter judoclub De Uitkomst en
in Schagen in Onder de Acacia’s.
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Wie verdere informatie
wil kan bellen met Wonen Plus
Welzijn: 0224-273140 of met een
Servicepunt in de regio. Deelname
is gratis.
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Nieuw: www.noordkopvoorelkaar.nl in de
lucht vanaf zaterdag
10 oktober

N

oordkopvoorelkaar
is een online netwerk van
vrijwilligers en professionals dat
ingezet wordt om gemakkelijk hulp
en zorg te bieden op buurtniveau
in de gemeenten Hollands Kroon,
Schagen en Den Helder. Het is dus
eigenlijk een soort Marktplaats.nl.
Via Noordkopvoorelkaar kunnen
mensen zich makkelijk aanmelden
als vrijwilliger en aan de slag gaan
voor iemand bij hen in de buurt.
Denk aan een oudere vrouw in de
straat voor wie je af en toe een
boodschap doet, of een jong gezin
met een gehandicapt kind waar je
soms iets leuks mee gaat doen.
Door het vrijwilligerswerk via
Noordkopvoorelkaar laagdrempelig
en flexibel in te richten, bereiken
we nieuwe doelgroepen vrijwilligers die door de bestaande vrijwilligersorganisaties minder makkelijk bereikt worden.

de buurt kunt vinden die je daar bij
kan helpen.

Naast vrijwilligers richt Noordkopvoorelkaar zich vooral ook op
de mensen met een hulpvraag.
Dit zijn bijvoorbeeld ouderen,
mensen met een beperking of
mensen met een chronische ziekte.
Voor hen is het steeds lastiger
om de juiste hulp te vinden. Met
Noordkopvoorelkaar hopen wij dit
voor hen een stukje makkelijker
te maken. Ook mantelzorgers zijn
een belangrijke doelgroep. Dit
zijn mensen die voor een partner,
familielid of goede vriend zorgen.
Dit kan soms behoorlijk zwaar zijn
en dan is het fijn als je iemand in

Noordkopvoorelkaar is een initiatief
van welzijnsorganisaties de Wering
en Wonen Plus Welzijn.
In samenwerking met: GGZ NHN,
Geriant, Omring, MEE NWH,
Mantelzorgcentrum, RSBO-KvNH,
Vrijwaard, Woonzorggroep Samen
en gemeenten Den Helder, Hollands
Kroon en Schagen.
Vanaf zaterdag 10 oktober is het
mogelijk om de hulpvraag of aanbod als vrijwilliger op de website te
plaatsen. Doet u ook mee?

Mocht het voor u niet mogelijk
zijn om van een computer
gebruik te maken kunt u zich
ook richten tot de vrijwilligers
bij onze Servicepunten in de
regio. Zij kunnen er behulpzaam
bij zijn om u te helpen de
hulpvraag te plaatsen of u als
vrijwilliger verder te helpen.

Wie schrijft de leukste limerick?
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Door: Hans Groen

Om de introductie van het nieuwe WPW Magazine

wat extra aandacht te geven organiseerde Wonen Plus
Welzijn in samenwerking met het Schager Weekblad
en CTR Hollands Kroon een limerickwedstrijd. De
weekwinnaars ontvingen een mooie bos bloemen van
Bloembinderij Waldervaart. Dit waren de eerste drie
weekwinnaars:
Onderwerp Limerick 1: wandelen met WPW
Ingezonden door: dhr. Theo Tesselaar uit Tuitjenhorn

Een mollige dame van het Acaciaplein,
ging uit wandelen met Wonen Plus Welzijn.
Ze vond het prachtig.
Ze genoot allemachtig.
En het was ook nog goed voor de lijn.
Dhr. T. Tesselaar

Dhr. F. van Vegten ▲

▲ Mevr. J.C.E. Hilterman-de Bruijn Kops

Onderwerp Limerick 2: WPW Magazine
Ingezonden door: Dhr. F. van Vegten uit Schagen

Onderwerp Limerick 3: Doet & Ontmoet
Ingezonden door: M
 evr. J.C.E. Hilterman-de Bruijn
Kops uit Breezand

WPW uit Hollands Kroon en Schagen
Wilde haar cliënten graag behagen
Zij maken een magazine vol kleur
En brengen dit van deur tot deur
Zonder dat de mensen hierom vragen.

Een tante uit Twisk ging haar neven
voor een datingprogramma opgeven.
Ze zei: “Als één het goed doet
en de ware ontmoet,
geef ik al een PLUS aan het leven!”

T: 06-14455297
W: www.jvwuitgeverij.nl
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is het plein gezellig aangekleed
met zitjes,
statafels en een bar! Van
16.00 tot 20.00 uur
speelt de liveband Fireproof
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uitreiking plaats van de slagroomtaeen prijs–
arten.
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Vind Zandstock ook op:

Hoofdsponsor van Zandstock

De Boogerd:
Midnightshopping Winkelcentrum
korting gooien
19.00-20.00 uur: Dobbelstenenactie,
met 1 dobbelsteen
korting gooien
20.00-21.00 uur: Dobbelstenenactie,
met 2 dobbelstenen
korting gooien
21.00-22.00 uur: Dobbelstenenactie,
met 3 dobbelstenen

de
deze jubileumkrant herkenbaar aan
De deelnemende winkeliers zijn in
zelf je korting bij elkaar, dat in
dobbelstenen in de advertentie. Dobbel
18 procent.
het derde uur kan oplopen tot liefst

ZATERDAG 20 SEPTEMBER

door Organisatiebureau
10.00-16.00 uur: Markt, georganiseerd
Lakeman met circa 20 kramen
DEEN Supermarkt
10.00-16.00 uur: Springkussen bij
voor jong en oud
12.00-16.00 uur; Oud-Hollandse spelen
(gesponsord door feestvarken.eu)
14.00-14.30 uur: Modeshow Bij Ons
voor de kleintjes
14.00-16.00 uur: Shetland ponyrijden
door Ruitersport Wognum
met optreden van
16.00-20.00 uur: Feestmiddag, -avond
de liveband Fireproof uit Wognum.
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Wendy Houdijk:
‘Voorbereiding
komst koning
hoogtepunt!’

579022

knip uit en ga naar de winkel!

Zaterdag voor iedere klant
een feestelijk presentje !
Email:

Plaats:

*Geldig op 1 artikel uit de gehele
OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE
speelgoedcollectie m.u.v. afgesprijsde
boeken,cadeaubonnen en reserveringen.
actie-artikelen, multimedia,
Deze bon is geldig t/m 20-07-2014.
en in combinatie met andere
Korting is niet online
acties geldig. Vraag naar de
actievoorwaarden in de winkel.

VAN ETTEN • KERKSTR
WOGNUM • TEL. 0229 AAT 31
- 574 002
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,,Dat is nog een hele
grote stap maar ik ben
al goed
op weg door mijn plaats
in de eredivisie”, vervolgt
Groot. ,,Ik leer heel veel
van mijn teamgenoten
en ik
hoop vanaf nu steeds
verder door te groeien.”
Groot
speelt zijn wedstrijd
in de eredivisie voor
Stichting
Topbiljart Zundert (S.T.Z.).
Zijn teamgenoten zijn
niet
de eerste de beste biljarters.
Nee, de Hoogwouder
speelt samen met Roland
Forthomme (onder meer
Belgisch kampioen in
2009), Peter Ceuleman
s (onder
meer tweede plaats
Super Prestige in 2011),
Barry

2015
Fotopagina
‘Toen en Nu’
door fotograaf
Dirk Smit
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facebook.com/zandstock

www.lentetuin.nl

HOORN
SSE EN
DE RODEOKLA
AFVALRACE IN
KEVERKLASSE
MET VANDAAG
TROFEE IN DE
DE JAN BRUIN
DE STRIJD OM

Sportvriend door
digitalisering
bewaard voor
toekomst
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HOORN

editie december 2014

Hij heeft zes nationale
titels gewonnen en stond
bovendien al eens in de
kwartfinale bij het wereldkampioenschap driebande
n voor junioren. Zijn naam
is Raymon Groot en dit
grote talent is woonachti
g in
Hoogwoud. Met zijn 21
jaar een jonkie maar iemand
met ambitie. ,,Ik wil zo
hoog mogelijk op de wereldranglijst komen in de toekomst.
”

twitter.com/zandstocktzand

SINT MAART

ICHT

rond het biljart’

Uitbreiding
van de haven
zou mooi zijn
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Vrijdagavo
ndNTIE
dobb
VAKA
elenING!!!
KORT
voorVulhoge
KORTING
!
in,

van Beers (winnaar Grand
Prix van Amsterdam/Osdorp) en Dave Christiani
mensen kennen die
dezelfde sport met je
(vijftien nationale titels).
delen. Of
,,Wij hopen bij de top-4
het nu spelers of supporter
te eindigen en zo play-offs
s zijn: Het is bijna altijd
te kunnen spelen.” Wie
gezellig rond het biljart.”
op de hoogte wil blijven
Zorgen maakt Groot
van wel over de toekomst
zich
Groot en zijn teamgeno
van zijn sport. ,,Zoals
ten kan kijken op teleteksthet er nu
pagina 619.
uitziet moet er heel wat
gebeuren voor het biljarten
Nadat zijn broer ging
in het algemeen. Vooral
biljarten bij een jeugdclub
voor het libre en kader
in het in de toekomst
zal
Abbekerk kwam het talent
heel moeilijk gaan worden
in aanraking met de sport.
denk
Zijn voorbeeld in het
ik. Bij het driebanden
begin was zijn vader.
ziet het er een stuk beter
Op
dit mo- Wereldwijd
uit.
ment haalt Groot zijn
groeit het driebanden
inspiratie in het driebande
sterk, hoofdzakelin uit jk in Azië en Zuid-Ame
de spelers Roland Forthomm
rika. Dit komt vooral
e en Frederic Caudron.
door het
Dat hij zelf speelt heeft
grootschalig uitzenden
ook zijn omgeving aangezet
op de televisie in die
landen.
om te gaan biljarten.
In Europa gaat het wat
,,Mijn familie en vrienden
minder maar met de
groevin- iende band tussen
den het leuk dat ik op
kozoom.com en Eurosport
hoog niveau driebande
n speel”, er beter gaan
zal het
vertelt Groot, die individuee
uitzien in de toekomst
l in actie komt in alle
en meer jeugd
nationale ranking toernooie
aantrekken. Mocht
het nodig zijn om de
n, driebanden klein
jongste
ex- doelgroep aan
tra klasse en driebande
te trekken voor de sport
n groot eerste klasse.
en ik moet
,,Door daarin een
het biljarten leer je weer
voortrekkersrol spelen
een paar honderd nieuwe
dan zal ik zeker
gaan helpen.”

Biljartvereniging Horn
– onthuld.
a organiseert Scholen
Biljarttoernooi
ZATERDAG 30 NOVEMBER
van 10.00 tot 17.00 uur
In het clubgebouw van
biljartvereniging Horna
aan
het
Achterom 53 in Hoorn
Deelnemers uit het midd
elbaar onderwijs zijn:
Clarence Bos • Brian Appe
lman • Theicke Vercoelen
• Thomas Neesen
Joris Kok • Leon Dudink
• Emiel Duijves • Maijk
van der Zwet
naar rechts moeder Karin

Beenhakker, de kinderen

Yeshi, Yared, Yoni en Ayla

en vader Luc Pijman bij het

monument.

Op de foto van links
bij aanwezig waren
tenis van de mensen
door
monument ter nagedach
Het gedenkteken is gemaakt
en troost. Dat is het
Op ini- Saskia Koning en bestaat uit een drie
Een plek van bezinning
Azië op 26 december 2004.
in een
van de Tsunamiramp in
erd gren- meter lange golf van hardsteen EromNederlandse slachtoffers
d.
herdenkingsplek gerealise
hun grote cirkel van schelpenzan
er en Luc Pijman is er een
overleefden samen met
36 door water gepolijste
tiatief van Karin Beenhakk
Zij
liggen
34A.
heen
eg
de Korte Belkmerw
de ramp zwerfstenen met daarop de namen
zend aan hun tuin aan
(14) als door een wonder
Yared
en
kunstwerk
(18)
het
Op
Yeshi
(19),
dat hen zou van de slachtoffers.
en
kinderen Yoni (21), Ayla
er gebeurd als het busje
tekst: ‘Een golf die komt
Sri Lanka. Want wat was
wat als het wa- staat de alles
tijdens hun vakantie op
anders achterlaat’. Na
aanwezig zou zijn? En
gaat en
bewuste ochtend op tijd
vasthield? En de openstelling kwamen er dagelijks
gaan vervoeren op de
en was terwijl hij zich
er
en Pijman alsnog verdronk
Waarom werd mensen kijken. Geregeld schoven
ter was blijven stijgen
om naar toe te vluchten.
aan hun eettafel in de keuheuvel achter het hotel
die daardoor zijn personenMeer
godzijdank was er een
dan eens waren Pijman
getrokken door iemand
ken aan.
uit
water
het
Pijman
oor.
haren
familie
en Beenhakker een luisterend een
dochter Ayla aan haar
zijn vragen waarop de
besloten om
om haar te redden? Het
kelijke gebeurtenis is deze Na een jaar werd in te gaan richmoeder moest loslaten
en zal krijgen. De verschrik
doen Beenhakker deel van de schuur
ruimte.
inZicht
Zand
geen antwoord heeft gekregen
’t
herdenkings
en
krant
Speciaal voor de
nt en ten als stilte- draagt wezenlijk bij
oming van het monume
kerst precies tien jaar geleden.
Het monument
hun verhaal over de totstandk gezien tijdens de kerst van aan het verwerken van dit drama.
en Pijman tot in detail
en de hel
achter dit
“Wij hebben de hemel
“Alle nabestaanden staan
van hen
de tragedie van de ramp.
initiatief en voor sommigen
en zelfs
2004”, aldus Pijman (54).
deze plek in Nederland

vraag is
medewerkers. De eerste
de enige herdenkingsplek”,
eden dan mo- directe
ik verwachtte. Europa
Nederlandse
Dat is op meer onmogelijkh
de was hoeveel mensen
vertelt Beenhakker. “Alle
eef intens en met de dag’.
gelijkheden. Neem bijvoorbeeld
rd maar
aan dat dit er ruim tweehonslachtoffers zijn geïdentificee
de boodschap die Beenhakker gemeente Zijpe. Daar kregen wij in Ik gaf
en ik kreeg de onbegrij. Het is heel
trageniet allemaal terugkomen
medewerking derd waren
(51) wil meegeven na de
eerste instantie geen
‘Heb je een vergunning
te hebben om
familie heeft
brieven. pelijke vraag:
?’. belangrijk een plek
die die zij met haar
van en respons op gestuurde
jke
geluidsoverlast aangevraagd
Maar ook vele antoen het monu- voor
aan naar toe te gaan.
meegemaakt. Na de verschrikkeli
verder
tijd
op
jaar
net
2,5
ze
Pas
voelden
bezinning.”
3) kwam
Gelukkig
deren vinden er troost en
gebeurtenissen (lees pagina
werd onthuld kwam er
echt ongepast was in
in een ware ment bijna
realisatie van dit monument
van het dat deze vraag
de
Met
aanleiding
een
het gezin terug in ’t Zand
pas
naar
Dit
echtpaar is contact.
verder op de kaart
dit stadium. Daarna kwam
nachtmerrie terecht. Het
konden werd het dorp
zelf had gebeld. Maar de
hebben
waarmee ze ons alsnog
als me- feit dat ik ze
Beenhakker en Pijman
waren gevolgd maar vraag
heel wat gewend; zij hebben
hun besef dat gezet.
zonder Gren- juiste procedures g van Buitenlandse helpen maar bovenal
dat de Zandtemers hen
dewerkers van Artsen
Toen is het altijd gevoeld
De eerste
gewerkt. met medewerkin
dit geen klein iets betrof.
een warm hart toedroegen.
Zelfs Koningin Beatrix
zen over de hele wereld
hebben ze
hun leven Zaken gekregen.
gelukkig goed gekomen.”
maanden na de tsunami
Maar deze ervaring heeft
waardering over het initiaontvangen
één van de had haar
t nog voor
heel veel warmte en steun
voorgoed veranderd. In
in ’t Zand
eigen tief per brief overgebrach schrok na GELUK
nieuw
haar
in
relatief
nog
nachten
ze
eerste slapeloze
De gemeente
zaterdag 7 terwijl
Het monument werd op
– zelf beeld- de onthulling.
heeft ons enorm goed
bed kreeg Beenhakker
van het feit hoever wij gevoor heel- waren. “Dat
dat er een het belletje
juli 2007 (het getal 7 staat
verder op pagina 3)
houwster – een visioen
en wie allemaal zoudtijdens een gedaan.” (lees
De reali- vorderd waren
heid, voltooiing en geluk)
monument moest komen.
ruim 250
Nog diezelfde middag zat
en moeite. en komen.
besloten bijeenkomst - waar
satie kostte veel energie
met de burgemeester en
de overheid ik om tafel
Beenhakker: “Je stuit bij

L

Tevens kunnen wij ook geboorte-, trouw- en rouwdrukwerk
naar uw wensen ontwerpen en realiseren

T: 0653129354

se top

zien
is he
en de
alme
hel et
tijldgege
De ‘H
zellig

Koninklijke opening

Digitale slag
dankzij zoon
Paul Koks

speelt in de vaderland

i kerst 2004 *
id hun verhaal over tsunam
Familie Pijman vertelt uitgebre
en stapelden zich op
rweg biedt veel troost * wonder
monument aan Korte Belkme

5 t/m 9 maart

k.com
aceboo ssNH
www.f utocro
/AconA

Bakkerij Schoutsen
Brood-banket-chocolaterie-a
mbachtelijke ijsbereiders

ACON
SS
AUTOCROEN

heid

Het levendige winkelcentr
um – waar het gehele jaar door veel georganisee
rd wordt en
zich onderscheid vanwege
gratis parkeergelegenheid en een schoon
Prijsuitreiking
karakter - gaat
in de toekomst verder
Het feest gaat op zaterdag
uitbreiden. Begin
verder. En hoe: 2015
gaat de eerste paal de grond
er zijn onder meer een
markt, modeshows, een
in voor
Lidl-supermarkt. Winkelcent
demonstraties en workshops
rum De
te volgen. Ook Boogerd
telt momenteel al 23
aan de jeugd is gedacht.
Zo kunnen zij Shet- mingen.
onderneBenieuwd naar de vele acties?
land ponyrijden en bij
de DEEN
Kom
springkussen. Als spetterende staat een dan vrijdag en zaterdag naar Wognum
toe!
afsluiting

www.zandstock.nl
stock.nl

Rober van
den Berg:
Het juryoog
bij de
hyacintenactie

VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Een barbecue workshop, een workshop

on Groot uit Hoogwoud

‘200 jaar koninkrijk
: de Lentetuin blikt
terug!’
Frank
van den Hoek:
‘Koning als
klapstuk’

FESTIVALKRANT

Aan de inhoud van deze
biljartkrant is
veel zorg besteed. Desondanks
kunnen

aan de inhoud van deze
biljartkrant op
geen enkele manier rechten,
van welke
aard dan ook, worden ontleend.

De 21 jaar jonge Raym

23

Sudoku 1
2

Sudoku 2

2 1 6
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3 2 9
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5
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9

2 1

1

5
1

4 7

8

4
9

6

2

2 8

7
3 6 1

7 4

6
9

4 8

6 9

8

2
3 5 2

9
8

8

5 6

Een Sudoku is een diagram van negen bij negen vakjes waarin een aantal cijfers van 1 tot en met 9 ingevuld
moeten worden. Het diagram bestaat ui 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Om de
sudoku op te lossen, moet u de lege vakjes zo invullen dat in elke rij, elke kolom en elk blokje de cijfers 1 tot en
met 9 slecht één keer voorkomen. Succes!

Z A G A M D D G E V
T E O O T A G E N D A L O R K G
H T L E E N K D E U N I N O O S
U E L Z L T R A W S T T A E F T
I R A C I T O M O D E G T N F O
S S N A F J O V E M L V I T I O

W P H E N

Los de woordzoeker op en maak kans op
1 van de 3 Plukker-cadeaubonnen ter waarde
van € 25,-.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door:

Boekhandel Plukker
Gedempte Gracht 71-75,
1741 GB Schagen
www.boekhandelplukker.nl
agenda
december
domotica
donatie
ecotaxi
filet
groen
herfst
hollands
kaan
koffie

kroon
maaltijd
magazine
mantelzorger
nieuw
overheid
peter
petra
plus
samen
schagen

oplossing sudoku1

shoppie
slaapcomfort
stoomtrein
subsidie
swart
thomashuis
thuisabonnement
uitgave
welzijn

oplossing sudoku2

I

A H D A N N N H A E Z T E H E M
B O S V S L A A P C O M F O R T
O P E T R A L A E E R R O M N R
E T U V K W G V S A I
N I D E I X A T O C E T C S E
E E W J P G N W M R R S H H U
M A D G T A Z E H I N F A U W
E I S I D E C E M B E R G I M
N P N

I

N S U L P D I
T E M E I D I

E
I
N
E
E

I O A D E E S E C
S B U S H N B E R

De inzending dient voor woensdag 11 november 2015
binnen te zijn. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl
of stuur naar: Wonen Plus Welzijn
Zijperweg 14
1742 NE Schagen
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1 3 9 5 4 8 2 7 6

5 4 8 3 6 7 9 2 1

7 2 5 1 6 3 8 4 9

3 1 6 5 9 2 8 7 4

6 8 4 7 9 2 3 1 5
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WELKOM BIJ ATM

dÉ vOOrdELIgsTE sLAAp En ZITspECIALIsT vAn nEdErLAnd
RElaxFauTEuilS
al leverbaar vanaf

drAAI fAuTEuILs
Gratis
STOF
299,- iNENlEDER

599,-

VANAF

zie ons aktie model
in de winkel.

preston dreamcollectie

Preston schuifdeurkast Model Hamburg
Zweefdeurkast in alpine wit, licht beuken, beuken natuur,
eiken Sonoma, eiken San Remo (afgebeeld), walnoot
Preston schuifdeurkast Model Hamburg
en wengé
Shiraz.
Zweefdeurkast in alpine wit, licht beuken,
beuken
natuur,
Nu ookwalnoot
leverbaar met witte hoogglans deuren!
eiken Sonoma, eiken San Remo (afgebeeld),
Leverbaar
in
197cm,
223cm of 235cm (h)
en wengé Shiraz.
endeuren!
151, 181, 201, 225, 250, 280, 300, 320, 350 br
Nu ook leverbaar met witte hoogglans
Leverbaar in 197cm, 223cm of 235cmDe
(h)diepte van deze kast buitenwerks is 65cm.
normaal
en 151, 181, 201, 225, 250, 280, 300, 320,
350 br523,- nu 349,- (150x197cm)
De diepte van deze kast buitenwerks is 65cm.
normaal 523,- nu 349,- (150x197cm)

nu

25%
korting

laagste

laagste

5

JAAR
FABRIEKSGARANTIE

Zoals afgebeeld
250x235cm
met spiegel 709,-

vanaf
523,-

Bed en nachtkastje
378,- (excl. opzetstuk)

5PRIJS
garantie

JAAR
FABRIEKSGARANTIE

PRIJS

Zoals afgebeeld
250x235cm
met spiegel 709,-

vanaf
523,-

garantie

150 breed en 197 hoog

349,- 349,-

150 breed en 197 hoog

+

++

Bed en nachtkastje
Elektrisch verstelbare latten378,- (excl.
opzetstuk)
bodem
met knie ondersteuning
en extra nek verstelling 399,-

+=

Elektrisch verstelbare lattenbodem met knie
ondersteuning
Matras
met 7 zone’s en een
anti-allergische
en wasbare hoes
en extra nek verstelling
399,-

285,-

Matras met 7 zone’s
anti-allergische en

285,-

preston
Comfort Rian
preston Comfort
Rianne

Open: di t/m vr. 9.30-17.30 uur - Zat. 9.30-17.00 uur

vOOr gOEdKOpE
BAnKsTELLEn En
WOOnprOgrAMMA’s
nEEM EEns EEn
KIJKJE BIJ:

www.slapen-aanhuis.nl
www.prestonslaapcomfort.nl

Dorpen 20
1741 EE Schagen

20150901

De Fok 9, 1742 PC Schagen
T: 0224 227051

Totaal
1065,-

795,-

Totaalmaat 90x200
1065,Ook leverbaar in 100 en 120 breed.
Ook leverbaar in 100 en 120 breed.
comfortbed
om van te dromen...
een comfortbed om van teeen
dromen...
maat 90x200
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