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Bij u thuis uw
bankzaken
regelen.

Kent u onze
mobiele
adviseurs?

Zij helpen u
graag met uw
bankzaken.

Mobiel advies van Rabobank Kop van Noord-Holland
Online bankieren kan soms best lastig zijn. En langskomen op een kantoor lukt niet
altijd. Dan is het fijn om thuis hulp te krijgen met uw bankzaken. En dat kan. U kunt
gewoon een afspraak maken met één van onze mobiele adviseurs, bijvoorbeeld
Sharon. Zij helpt u thuis met uw dagelijkse bankzaken.

Wilt u een afspraak maken? Bel (0223) 67 13 00.
Een aandeel in elkaar
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Jong en oud komen bij elkaar
MET veel trots presenteren wij weer ons nieuwe

magazine. De laatste voor het jaar 2016, maar weer
met heel veel nieuws en mooie verhalen die vandaag
de dag spelen, ontwikkelingen die zijn geweest of op
korte termijn gaan komen.

In dit magazine een artikel over de onafhankelijk
adviseurs (VOA’s) die in Langedijk zijn opgeleid.
De VOA ondersteunt hulpvragers, verwijst door op
verzoek en bemiddelt of adviseert op het gebied
van wonen, zorg en welzijn. Als vrijwilliger zorgt ze
ervoor dat de concrete vraag van een hulpvrager

Nieuws over onze Doet- & Ontmoetgroepen, bijeen-

duidelijk wordt. Over ons werkgebied zijn er VOA’s

komsten die door heel ons werkgebied samen met

werkzaam.

vrijwilligers en bezoekers worden georganiseerd,
waarbij men wekelijks een kop koffie kan komen

Er is ook een artikel over onze personenalarmering.

drinken en een praatje kan maken. Waar niets hoeft

Een heel handig apparaatje voor mensen die binnen

maar veel mag, waarbij de ideeën vanuit de groep

of buiten de deur op afstand bij problemen om

voorop staan. Er komen steeds meer groepen bij en

hulp kunnen vragen. We vertellen bovendien in dit

het is voor jong en oud.

magazine iets over onze dienst buurtbemiddeling
wat we voor de gemeente Schagen uit mogen

Jong en oud komen bij elkaar via onze vacaturebank

gaan voeren. Vijftien vrijwilligers zijn onlangs als

Noordkopvoorelkaar. Jonge mensen zetten zich in

buurtbemiddelaar door ons opgeleid.

voor anderen. Twee vliegen in één klap. De jongere
betekent iets voor de ander, leert iets over de

Veel leesplezier met deze decembereditie. Voor u,

samenleving en krijgt ook een goed gevoel over wat

uw familie en naasten een goede kerst toegewenst

hij/zij heeft gedaan.

en een mooi 2017!
Colofon

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

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

JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:

Max Grafische Vormgeving

Redactie:	Hans Groen, Martin Swart, Vivian
Merat, Bèr Gordijn, Marit Groen,
Dimitri van den Berg, Lisette Kreijger,
Corry Leijen, Marika de Jager, Ineke
Vroling en Jaleesa Sax-Neels
Oplage:
6.000 exemplaren
WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale
verzending naar betrokken organisaties
en instanties.
Volgende uitgave: maart 2017
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Gemeente Langedijk
Servicepunt Langedijk
De Overbrugging
Dokter Wilminkstraat 16,
1723 XN Noord-Scharwoude
Vanaf 1 januari 2017:
De Anbouw
Dorpsstraat 610
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226–318050
Ma t/m vr. 9.00-12.00 uur
langedijk@wonenpluswelzijn.nl

Wat kan Wonen Plus Welzijn voor u betekenen?
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel
van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan worden
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een
Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In de
hele regio zijn ook de VOA’s-vrijwillig onafhankelijk adviseurs actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers kunnen in

situaties waar men door beperkingen zorg nodig heeft een aanvulling zijn
op de professionele zorg door de tijd te nemen voor een gesprek, erop uit
te gaan, of een hobby of een activiteit uit te voeren.

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.
Zie ook www.wonenpluswelzijn.nl bij activiteiten en cursussen.
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 of bij trefpunt Rozenlaan.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •

Team Heerhugowaard - Langedijk
v.l.n.r. Irene Ruijter, Manuela Fleming, Susan Tijm,
Ineke Vroling, Fora Reurslag, en Ouahiba Al Salah .

Samen onderzoeken we hoe het mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen.

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

Aschwien Kandhai en Stephan van der Linden
van het jongerenwerk.

Gemeente
Heerhugowaard
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

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij

personenalarmering aan. De alarmering is voor zowel binnen als buiten.
Zodra er alarm gemaakt wordt krijgen drie personen tegelijk melding.

Extra Diensten in Langedijk
HET STEUNPUNT MANTELZORG • U kunt bij ons Steunpunt

Mantelzorg terecht wanneer u intensief voor een naaste zorgt. Zo is er een
lotgenotengroep waarin maandelijks ervaringen worden uitgewisseld.
Ook kan de Mantelzorgmakelaar u helpen met het uit handen nemen van
regeltaken.

JONGERENWERK • Soms hebben jongeren een steuntje in de rug
nodig. Onze jongerenwerkers zijn actief op straat, op scholen, in
sport- en cultuurclubs en in buurthuizen. We bieden individuele- en
groepsbegeleiding en activiteiten. Ook is er veel samenwerking met
vergelijkbare organisaties.
DE FACTORIE: WANNEER WERKEN NIET VANZELFSPREKEND IS •

Buurt Leer Werkbedrijf De Factorie is er voor iedereen bij wie werken
geen vanzelfsprekendheid is. Een van de activiteiten is de Was- en
Strijkservice, bedoeld voor iedereen die kiest voor gemak of de was zelf
niet meer kan doen.
Team Heerhugowaard met links Jaleesa Sax-Neels
(welzijnsconsulent) en rechts Emma (stagiaire)

CONTACTCIRKEL I.S.M. RODE KRUIS • De contactcirkel is een project
waarbij u elke dag door iemand gebeld wordt. Vervolgens belt u weer
de volgende deelnemer. Wanneer iedereen gebeld is, is de cirkel rond.
Tussen de deelnemers ontstaat saamhorigheid en een veilig gevoel.
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Team Schagen

Extra Diensten in Hollands Kroon/Schagen.
NOORDKOPVOORELKAAR • Noordkopvoorelkaar is de plek waar
vragen en hulp op vrijwillige basis bij elkaar komen. Zie voor meer info:
www.noordkopvoorelkaar.nl.

v.l.n.r. boven Irma Giling, Corry Leijen, Tiny Jonker,
Jolanda Smit, onder Caroline Deen en Esther van Vugt

Gemeente Schagen
Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
Tel. 0224-273140
info@wonenpluswelzijn.nl

De Balie/ Servicepunt Schagen/
Vrijwilligerspunt
Noordkop voor Elkaar
Markt 18
Torenstraat 1A, 1741 CB Schagen
Tel. 0224-291042
Ma t/m vr. 10.00-15.00 uur
schagen@wonenpluswelzijn.nl
info@noordkopvoorelkaar.nl
De Hoge Akker
Dorpsstraat 35, 1747 HA Tuitjenhorn
Tel. 0226-391450
Bezoek op afspraak
info@denoordkoptuitjenhorn.nl

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor degene
die de zorg voor een ander draagt. In regio Wieringen/Wieringermeer
kunt u deelnemen aan een mantelzorggroep om andere mantelzorgers te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
VERVOER • In de stad Schagen rijdt de 60+ bus. De Seniorenbus Zijpe is

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

BUURTBEMIDDELING SCHAGEN • Wat als je helemaal niet met je buren

overweg kunt en er steeds meer irritaties ontstaan. Buurtbemiddelaars
worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Een buurtbemiddelaar
helpt buren hun ergernissen of ruzies samen op te lossen. Voor meer
informatie www.buurtbemiddelingschagen.nl

Thuisabonnement: een helpende hand
Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer:
• klein onderhoud in de tuin
• klussen in en om huis
• boodschappen
• belastingopgave
• hulp bij de administratie
• formulierenhulp
• computerhulp
• medicijnbezorging
• vervoer

Team Hollands Kroon: v.l.n.r. Marika de Jager,
Tineke de Vries, Annet Venneker

Gemeente
Hollands Kroon
Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff 64, 1761 BR Anna Paulowna
Tel. 0223-535826
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Watersnip 72, 1733 BG Nieuwe Niedorp
Tel. 0224-542660
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht 11, 1777 BC Hippolytushoef
Tel. 0227-591570
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
wieringen@wonenpluswelzijn.nl

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

• informatie en advies over wonen welzijn en zorg
(ook afspraak bij u thuis is mogelijk)
• hulp bij aanvragen van maaltijden thuis
• 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 onder de € 5,25 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 voor extra benzinekosten. Indien
u een woning huurt bij een Woningbouwvereniging, kan het zijn dat u
korting krijgt bij uw Woningbouwvereniging 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.

Graag Gedaan
Warmenhuizen
Tuitjenhorn
Waarland
Dirkshorn
Sint Maarten
Schagen
Oud Zijpe

•
•
•
•
•
•
•

Tel. 0226-393 838
Tel. 0226-393 335
Tel. 0226-422 727
Tel. 0224-551 919
Tel. 0224-561 666
Tel. 0224-296 366
Tel. 06- 57150110

•
•
•
•
•
•
•

Ma en vr.
Ma. t/m vr.
Ma./wo./vr.
Ma./wo./vr.
Ma./di./do.
Ma. t/m vr.
Ma./wo./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
9.00-10.00 uur

6

Ouderenbonden tevreden over samenwerking met Wonen Plus Welzijn

Bekwame VOA’s door
effectief partnerschap
De laatste jaren werkt WPW in Hollands Kroon, Langedijk en Schagen samen met de
ouderenbonden in die gemeenten. Vooral op het gebied van de Vrijwillig Onafhankelijk
Adviseurs (VOA) is die samenwerking intensief en effectief. We spraken met de voorzitters
Jan Kers van LSBO Hollands Kroon, Arie Groen van LSBO Langedijk en Eugeen Hoekstra
van LSBO Schagen.

Arie Groen, LSBO Langedijk
In Hollands Kroon heeft Jan Kers
aan de wieg gestaan van de eerste
VOA’s: “De ouderenbonden kenden
een opleiding tot toen nog Vrijwillig
Ouderen Adviseur in Haarlem. Al
snel kwamen we erachter, dat die
opleiding eigenlijk te algemeen
was, te weinig specifiek op de
problematiek van onze gemeente
gericht. Daarnaast kwam de vraag:
Wie stuurt eigenlijk de VOA’s aan,
wie monitort ze? Kunnen we dat
niet professioneler opzetten? Er zou
eigenlijk een beroepskracht moeten
komen voor de aansturing en voor
de contacten met professionele
organisaties. Zo zijn we in 2013
terecht gekomen bij WPW, met wie
we een samenwerkingsconvenant
hebben gesloten. De VOA’s van
Hollands Kroon zijn toen bij WPW
ondergebracht en worden begeleid
door Marika de Jager.”

ONAFHANKELIJK
“Met de term Ouderenadviseur waren we eigenlijk niet zo gelukkig.
Veel mensen, die wel tot de doelgroep behoorden, voelden zich niet
aangesproken, vonden zichzelf niet
oud. De VOA bleef VOA, maar werd
in 2015 Onafhankelijk Adviseur.
We hebben geen leeftijdsgrens,
maar in de praktijk helpen de VOA’s
vooral mensen vanaf ongeveer 45
jaar. Daarop is de opleiding van
de VOA’s ook gericht. We hebben
bereikt, dat Hollands Kroon de
VOA’s als speerpunt ziet in het
zorgbeleid, de VOA’s als oren en
ogen van de gemeente en daar zijn
we trots op. Naar voorbeeld van
Hollands Kroon zijn er ook weer in
samenwerking met WPW VOA’s in
Schagen gekomen en hebben de
eerste VOA’s voor Langedijk recent
de opleiding afgerond.
WETEN DE MENSEN DE VOA’S
TE VINDEN?
Arie Groen: “We moeten de VOA’s
op zoveel mogelijk manieren bekend gaan maken. Daar ligt een
belangrijke taak voor WPW, de
gemeente en zeker ook voor de
ouderenbonden. Via website en
nieuwsbrief kunnen wij daar ook
aan werken.”
Jan en Eugeen geven aan, dat de
spreekuren van de VOA’s eigenlijk
te weinig bezocht worden. Daar
was meer van verwacht. Eugeen:
“Huisbezoeken zijn en blijven de
aangewezen weg. Wijkteamleden
zouden bij het eerste contact de
hulpvrager moeten wijzen op het
bestaan van de VOA. Dat moet

zeker op de folders staan, die de
gemeente uitgeeft.
HULPVRAGEN
Jan: “Via de servicepunten komen
veel hulpvragen bij de VOA’s terecht. Die hulpvragen zijn vaak
gesignaleerd door andere vrijwilligers, maar de VOA’s kunnen ook
zelf dingen oppikken. Onze VOA’s
worden ook ingeschakeld voor het
informatief huisbezoek.
Arie: “Onze net opgeleide VOA’s
hebben veel ervaring met vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Zijn daardoor bekend bij
veel Langedijkers en gemakkelijk te
benaderen.”
Eugeen: “Zelf vind ik de term VOA
niet erg aantrekkelijk. Het is nooit
goed om met afkortingen te werken.
De functietitel moet eenduidig zijn
en niet ingewikkeld. Er is echt nog
een wereld te winnen als het gaat
om publiciteit.”
ZIJN DE VOA’S VOOR HUN
TAAK BEREKEND?
Jan: “De meeste VOA’s hebben
een HBO-achtergrond en ervaring
in het werken met mensen. Een
goed basisniveau dus. Werden
de eerste VOA’s nog opgeleid in
Haarlem, tegenwoordig doen we
dat in ons eigen werkgebied
met aandacht voor de lokale
problematiek. Twee van onze vrijwilligers hebben intussen ook de
docentencursus gevolgd, zodat we
gemakkelijk lokaal nieuwe VOA’s
kunnen
opleiden.
Regelmatig
hebben we bijscholingen zoals
laatst bijvoorbeeld over schuld-
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Door: Martin Swart

hulpverlening of met ambtenaren
over de bijzondere bijstand”.
Eugeen: “Het is ook goed om
naar de taak van de VOA te kijken.
Er is een spanningsveld tussen
adviseren en helpen. Stopt de
taak bij het geven van adviezen?
Of is het van allebei een beetje.
Is het werkveld alleen gemeente
gerelateerd en alleen Wmo-zorg
maar geen Jeugdzorg, Langdurige
zorg en Participatie? Of alle drie?
Daarover moet duidelijkheid zijn. Ik
merk dat veel mensen tussen wal
en schip vallen als hun zorgvraag
niet past onder de Wmo en ook niet
onder de Wet langdurige zorg. Juist
zij hebben hulp nodig aan de zijlijn.”
MET WPW WEL GELUKT
Arie: “Eerder hadden we bij de KBO
een soort vrijwillige hulpverleners.
Je zou ze de voorlopers van de
VOA kunnen noemen. Maar omdat
de materie steeds ingewikkelder
werd is het goed dat er nu goed
opgeleide VOA’s komen. We zijn
vorig jaar al bezig geweest om
met VOA’s te beginnen, maar door
opstartmoeilijkheden kwam dat
niet echt van de grond. Nu is dat
in samenwerking met WPW wel
gelukt.”

Jan Kers, LSBO Hollands Kroon

Eugeen Hoekstra, LSBO Schagen
Jan: “Ongeveer om de zes weken
komen de VOA’s met de beroepskracht van WPW bij elkaar. Dan
worden er veel ervaringen uitgewisseld, want van de praktijkvoorbeelden van anderen kunnen
ze veel leren.”
HOE BEVALT DE SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK?
Jan: “In 2013 hebben we een
convenant met allerlei afspraken
opgesteld. In de jaren daarna is er
een behoorlijke vertrouwensbasis
opgebouwd. Onze samenwerking
gaat prima, kan eigenlijk niet
beter. Voordeel is ook, dat we als
samenwerkende ouderenbonden
samen met WPW sterker zijn naar de
politiek toe. Er waren zelfs politieke
partijen, die voor de verkiezingen
de VOA in hun programma hadden
staan.”
Arie: “Ik heb veel waardering voor
de mensen van WPW, zij doen met
veel enthousiasme uitstekend hun
werk.”
Jan: “De vertrouwensband tussen
gemeente, ouderenbonden en
WPW is goed en dan lukt er ook
heel veel.

Onder het motto “De VOA
wijst u de weg” kan iedereen
die vragen heeft over zorg,
ondersteuning, Wmo,
activiteiten, vrijwilligershulp,
vervoer, hulpmiddelen of
toeslagen een beroep doen op
de VOA. Advies van een VOA is
gratis. U kunt zonder afspraak
naar het spreekuur (zie pagina
17) of afspreken via een
servicepunt
(zie pagina 4 , 5).

Geslaagde VOA’s met wethouder Fintelman en docenten.

bezoekadres
Dorpsstraat 535
1723 HA Noord Scharwoude

postadres
Postbus 200
1723 ZH Noord Scharwoude

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

Wij zijn
er voor u.
Voor,
tijdens
en na de
uitvaart.
U kunt bij Monuta Rijnja terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt kennismaken?
Wij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden rondom een uitvaart en hebben ruime ervaring in de uitvaartzorg. Wij denken graag met
u mee, ook over de kosten. Maak gerust een afspraak met ons om uw wensen te bespreken. Wij komen vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of
elders verzekerd bent.
Ons werkgebied omvat de regio Heerhugowaard, Langedijk en Schagen.
Monuta Rijnja
Krusemanlaan 5 (gebouw Waerdse Landen)
1701 VN Heerhugowaard
(072) 582 63 97 of (0226) 751 233
monutarijnja@monuta.nl
www.monutarijnja.nl
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Snuffelstage bij Wonen Plus Welzijn
Door: Hans Groen

W

ONEN Plus Welzijn organiseert
in het gebouw “de Nieuwe Nes” in
Schagen ontmoetingsdagen voor
mensen met dementie. Na het
koffiedrinken in de ochtend wordt het
middageten klaargemaakt en genuttigd. ’s Middags zijn er activiteiten.
Als het weer het toelaat wordt er
gezamenlijk gewandeld en anders
worden er spelletjes gedaan. In
november waren Louise de Fouw,
Anna Robat, Rianne Stammis, Zainab
Steigstra en Jaika Klijnsoon, studentes
aan het ROC Schagen, aanwezig voor
een zogeheten “snuffelstage”.
Ze
volgen allemaal een opleiding in de
zorg en zijn zeer gemotiveerd om
daar straks hun beroep van te maken.
Ook bij Wonen Plus Welzijn
Heerhugowaard en Langedijk zijn
er leerlingen langs geweest om
stage te lopen. Hierbij ging het om
groepsstages. Zeven leerlingen
hebben van alles gedaan. Ze
brachten flyers rond, maakten
de gebouwen schoon maar ze
hebben ook een heerlijke high
tea klaar gemaakt. De leerlingen
maakten onder begeleiding van
een vrijwilliger de high tea hapjes
klaar, ze ontvingen de gasten en
serveerden de zelfgemaakte hapjes.
De leerlingen deden dit super leuk
en goed. De leerlingen vonden het
contact met de gasten erg leuk.

▲ Samen met de stagiaires Louise de
Fouw (l) en Anna Robat het eten voor de
gezamenlijke lunch klaarmaken

▲ Groepsfoto van cliënten en stagiaires
Spelletjes doen met parachute en bal

▲ Leerlingen bezig met de High Tea

▲ Groepsfoto van cliënten en stagiaires onder aanvoering van
begeleider Caroline Deen
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Door: Fora Reurslag en Stephan van der Linden

Generatiekloof? Niet bij Mix Zone!

B

IJ Mix Zone vindt ontmoeting tussen generaties plaats, kunnen
activiteiten worden gedaan en kunnen mensen terecht voor informatie.
Stagiaire Ouahiba Al Salah is hier elke week aanwezig. Mix Zone vindt
plaats in de Sociale winkel in winkelcentrum de Broekerveiling in Broek
op Langedijk en is elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.
1. Wat houdt Mix Zone in?
‘Mix zone is op 4 oktober 2016 gestart. Het is een plek waar jongeren
en ouderen bij elkaar kunnen
komen. Tijdens deze ontmoeting
komen beide generaties in contact
met een elkaars wereld. Dit kan
ervoor zorgen dat er leerzame
ervaringen ontstaan en de mensen
van elkaar leren’.
2. Wat willen jullie bereiken met
Mix Zone?
‘Mix zone wil ervoor zorgen dat
mensen die normaal niet of nauwelijks met elkaar in contact komen, dit
nu wel doen. Jongeren en ouderen
kunnen met elkaar in gesprek gaan
en van elkaar leren. Samen kunnen
zij vervolgens activiteiten opzetten
en uitvoeren’.
3.Hoe is dit project ontstaan?
‘Mix zone is gestart, omdat er nog
niet zo een soort project bestond in

de gemeente Langedijk. Er zijn wel
activiteiten voor jong en oud apart,
maar niet iets wat gericht is op het
samenbrengen van elkaar. Mix
Zone probeert hier verandering in
te brengen.
4.Voor wie is Mix Zone?
‘Mix zone richt zich jong tot oud.
Iedereen is welkom om elke dinsdagmiddag aan te schuiven in de
Sociale winkel.
5. Welke activiteiten organiseren
jullie?
‘Mix zone werkt met een activiteitenrooster. De eerste en derde
week kunnen mensen een wandeling met elkaar doen of samen
boodschappen doen. De tweede
week kunnen mensen terecht
met vragen die zij hebben over
het gebruik van bijvoorbeeld een
mobiele telefoon of computer. En
de vierde week wordt samen met

Ouahiba Al Salah en Jikkie Kleimeer
bij Mix Zone, een ontmoetingsplek
waar alle leeftijden samenkomen.
de mensen een workshop georganiseerd. Voor vragen met betrekking tot wonen, zorg en welzijn
kunnen mensen ook terecht.
Dit geldt ook voor vragen die te
maken hebben met mantelzorg,
vrijwilligerswerk, maaltijden aan
huis, vervoer en activiteiten’.
6. Hoe komen jullie in contact met
mensen die openstaan om deel te
nemen aan Mix Zone?
‘Er zijn een aantal persberichten over
de mix zone die in de krant hebben
gestaan en die wij regelmatig
herhalen. Ook zijn er flyers
gemaakt die uitgedeeld zijn aan
de mensen in het winkelcentrum.
Elke dinsdagmiddag wordt een
bord met informatie voor de
winkel neergezet, zodat de mensen
die langslopen meer te weten
kunnen komen over mix zone.
Ten slotte staat er ook informatie
over mix zone op de website van
Wonen Plus Welzijn. Wij hopen ook
dat er mond-tot-mond reclame
plaatsvindt, zodat meer mensen te
weten komen dat er mix zone is’.
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Professionele hulp bij
geheugenproblemen
WPW

▼ Meneer Joon in de groentetuin van
Annemarie

biedt professionele
hulp aan mensen met dementie.
Zo ook aan meneer Joon (71)
die met zijn 69-jarige vrouw in
Zuid Scharwoude woont. Ze zijn
al 51 jaar getrouwd. Dertien jaar
terug werden bij meneer Joon de
volgende symptomen zichtbaar:
hij kreeg last van zijn hart, zijn
longen, hij had twaalf dagen lang
de hik, hij kreeg rode oren en hij
werd erg vergeetachtig. Hij kwam
vervolgens in een delier terecht.
Hij herkende mensen niet meer.
Ook wilde hij niet meer eten en
drinken.
De diagnose: het bleek dat meneer
Joon lijdt aan frontontemporale
dementie. Bij deze vorm van
dementie zit het verval vooral in
het voorste- en het zijgedeelte van
de hersenen. Geheugenproblemen
zijn een kenmerk. Meneer Joon
kreeg ook te horen dat hij lijdt aan

▼ Meneer Joon in zijn traplift

Door: Lisette Kreijger

zijn de dames met hem naar het
strand geweest (met de rolstoel),
naar de vlindertuin en naar
winkels. Als ik vraag wat meneer
Joon hiervan vond, antwoordt hij
volmondig: “Schitterend!”. Naast
de hulp van WPW ontvangt meneer
Joon ook nog hulp van Stichting
Evean, de gemeente en Zuyder
Waert. Het is uitzonderlijk dat
iemand naast de hulp van Zuyder
Waert ook nog hulp van WPW
ontvangt, hier moet de gemeente
toestemming voor geven.
TEVREDEN
Meneer en mevrouw Joon vertellen
dat ze koesteren wat ze nog hebben
en op deze manier heel tevreden
kunnen zijn. Door al deze hulp kan
meneer Joon op dit moment thuis
blijven wonen en daar is hij heel blij
mee.

relapsing polychondritis waardoor
er ontstekingen waren ontstaan in
het kraakbeen van zijn oren. In 2009
gingen ze samen het zorgtraject in.
HULP
Op maandag en woensdag krijgt
meneer Joon professionele hulp
van WPW.Twee dames ondernemen
activiteiten met hem, zowel in- als
buitenshuis. Op maandag komt
Annemarie en op woensdag komt
Joyce. Hierdoor wordt zijn vrouw
ook wat ontlast.
ACTIVITEITEN
“Als Annemarie er is doen we
vaak spelletjes.” Door deze ‘brain
training’ in combinatie met de
medicijnen zijn de klachten van
meneer verminderd. “Ook ben ik
een paar keer mee geweest naar
Annemaries eigen groentetuin”,
vertelt meneer Joon. “Een stukje
nostalgie”, voegt zijn vrouw eraan
toe, omdat zij en haar man bij
het vorige huis zelf een grote tuin
hadden waarin ze verbouwden. Ook

WPW biedt voor verschillende
doelgroepen, zoals mensen met
dementie, CVA en Parkinson zowel
individuele begeleiding op maat
als groepsbegeleiding aan. Dit
wordt professioneel ingezet, maar
kan ook door zorgvrijwilligers
uitgevoerd worden, afhankelijk van
de zwaarte van de vraag. Het traject
wordt aangepast op de persoon
die begeleiding nodig heeft. Dit
zorgt er voor dat het altijd past bij
de persoon die om ondersteuning
vraagt. WPW biedt in alle
gemeentes waar ze werkzaam is
begeleiding aan. Het is ook mogelijk
dat in klein groepsverband samen
de dag wordt doorgebracht. De
aangeboden begeleiding wordt
afgestemd op de behoefte van
de groep. In de ochtend wordt er
gestart met een kopje koffie en
wordt er gezamenlijk gekeken wat
de planning is voor de dag. Het is
mogelijk om deze ondersteuning
particulier af te nemen. Voor meer
informatie kunt u altijd contact
opnemen met de servicepunten.
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Gescheiden tussen
Prettig thuis
1981 en 1995?
blijven wonen
IEDER mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op BENT u gescheiden tussen 27 november 1981 en 30 april
kwetsbare momenten. Met hulp van familie, bekenden en
vrijwilligers. En bij voorkeur thuis, in de eigen vertrouwde
omgeving. Onze thuiszorg - wijkverpleging - kan u hierbij
ondersteunen.

Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagelijkse
verzorging? We geven u en uw naasten tips hoe u
zichzelf zo goed mogelijk kunt redden. Bijvoorbeeld
hoe u zelf uw steunkousen kunt aantrekken met een
hulpmiddel. Of hoe u zelf uw ogen kunt indruppelen.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u natuurlijk op onze
thuiszorg rekenen. Voor verpleging zoals wondzorg of
een infuus of begeleiding na een ziekenhuisopname,
bent u bij Omring aan het juiste adres. Voor een
voedingsinfuus, een maagsonde of een morfinepompje
hoeft u niet meer naar het ziekenhuis. Om de zorg af te
stemmen, werken wij nauw samen met uw (huis)arts.

1995? Dan heeft u wellicht nog recht op een deel van het
pensioen van uw ex-echtgenoot. Voor 1981 had iemand
die ging scheiden vaak geen recht op een gedeelte van het
pensioen van zijn of haar echtgenoot. Het pensioen maakte
tot die tijd geen deel uit van het huwelijksvermogen. Sinds
1981 is dit veranderd, doordat de Hoge Raad oordeelde dat
het pensioen wel verdeeld moest worden. Pas in 1995 is dit
ook in de wet terecht gekomen.

DEMENTIETEAMS
De dagelijkse verzorging en begeleiding van
thuiswonende cliënten met dementie is in handen
van speciale dementieteams. Zij zijn hiervoor extra
opgeleid. Onze medewerkers ondersteunen u bij het
omgaan met dementie. Zij werken hiervoor nauw
samen met medewerkers van Geriant.
WIJKVERPLEGING
Wijkverpleging
kunt
u
regelen
met
onze
wijkverpleegkundige. Zij gaat met u in gesprek om
te informeren aan welke zorg u behoefte heeft. Zij
geeft aan welke mogelijkheden er zijn en beoordeelt
waarvoor u in aanmerking komt. Ook regelt zij dat u de
zorg ontvangt. U kunt de wijkverpleegkundige van uw
buurt bereiken via 088-2068910.

Voor mensen die tussen 27 november 1981 en 30 april
1995 gescheiden zijn geldt die wet niet, maar zij kunnen
wel aanspraak maken op verdeling van het pensioen
op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, ook wel
het Boon van Loon arrest genoemd.
Als u destijds gescheiden bent en het pensioen tot op
heden niet is verdeeld, kunt u hier nu alsnog aanspraak
op maken. Dit kan alleen als u in gemeenschap van
goederen getrouwd was of als in de huwelijkse
voorwaarden een afspraak was gemaakt over verdeling
van het pensioen.
Bent u vóór 27 november 1981 gescheiden, dan kunt u
alleen aanspraak maken op een deel van het pensioen
van uw ex-echtgenoot als het huwelijk meer dan
achttien jaar heeft geduurd en er minimaal één kind is
geboren uit het huwelijk.
Wilt u weten of u nog recht heeft op een deel van het
pensioen van uw ex-echtgenoot. Bel ons dan voor een
vrijblijvende afspraak.

Annelies Rotgans op bezoek bij mevrouw van Berkel

Molenaar & Hermes Advocaten en Mediators
Tel: 0226-748048

Hoop en onzekerheid voor vrijwilligersgroep Molenweid Wieringerwaard
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Vrijwilligers blijven gemotiveerd
Door: Martin Swart

I

N het juninummer van dit magazine schreven we
over de sluiting van woonzorgcomplex Molenweid in
Wieringerwaard en over de vrijwilligersgroep die zijn
activiteiten in de centrale ruimte graag voort wilde zetten.
Voor de bewoners van de aanleunwoningen en andere
senioren in Wieringerwaard en omgeving. Daarover
werden gesprekken gevoerd met Woonzorgroep Samen,
begeleid door WPW. Hoogste tijd om te kijken hoe het er
nu voor staat.
▼ Mevrouw de Gier (l) en mevrouw
Aikema zijn blij met het winkeltje

OVERZICHT VAN
ACTIVITEITEN
* Dagelijkse koffieochtenden
* Het winkeltje op
maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend
* Computerhulp op
dinsdagmorgen
* Leestafel om de twee weken
op donderdagmiddag
* Open café om de twee
weken op vrijdagmiddag
* Spellenmiddag om de twee
weken op donderdagmiddag
* Iedere maand een
bingomiddag op donderdag
* Om de maand op
vrijdagavond een
gespreksgroep over
zingeving
Daarnaast zijn er activiteiten
die incidenteel worden
georganiseerd zoals de
kerstviering in december.
U kunt altijd eens vrijblijvend
komen binnenlopen.

Grada Wardenaar (67) en Kees
Bakker (70), respectievelijk negen
en zeventien jaar vrijwilliger
in Molenweid, vertellen wat er
op dit moment allemaal wordt
georganiseerd door de ongeveer
twintig vrijwilligers. Grada: “In
het eerste overleg met Samen
hebben we ervoor gezorgd, dat
de hele inventaris die klaar stond
om meegenomen te worden, hier
is blijven staan. Zonder dat zou
ons werk onmogelijk geworden
zijn. We kunnen nu dus voorlopig
doorgaan met de vele activiteiten.
Iedere vrijwilliger heeft zijn of
haar eigen taak en dat loopt
goed. Door het leegkomen van de
zorgappartementen is de deelname
teruggelopen en kunnen de meeste
activiteiten wel nieuwe deelnemers
gebruiken. En daarbij gaat het
vooral om de sociale contacten;
wat je doet is minder belangrijk.”
Zelf heeft ze de leestafel opgezet;
iemand leest een verhaal of artikel
voor, dat aanleiding is voor een
gesprek tussen de deelnemers.
Soms wordt dat heel persoonlijk.
Op de foto wil ze liever niet: “Ik
stond laatst ook al in de krant. Het
is net of ik het belangrijkst ben en
dat is helemaal niet zo!”
VERBINDING
Kees doet de computerhulp op
dinsdagmorgen. De oud-marineman kon op zijn 52ste al de dienst
verlaten en ging een jaar later
computerhulp geven. Dat doet hij
niet alleen in Molenweid, maar ook
in de Keijzershoff in Anna Paulowna
en de Carrousel in Breezand. “Eerst

▲ Kees Bakker en Grada Wardenaar
deed ik dat met ondersteuning van
de voormalige gemeente Anna
Paulowna en later met directeur
Dijkstra van Molenweid. Die wilde
hier graag een soort internetcafé
voor praktische hulp op computergebied voor de bewoners en de
55-plussers uit de omgeving. Na
de sluiting in juni hadden we geen
internet meer en dreigde ik te
moeten vertrekken. Gelukkig heeft
de Wooncompagnie, de eigenaar
van de aanleunwoningen, voor een
nieuwe verbinding gezorgd.”
ONZEKERHEID
Hoe gemotiveerd de vrijwilligers
ook zijn, er hangt nog steeds een
donkere wolk boven Molenweid.
Het is nog niet duidelijk wie de
nieuwe eigenaar gaat worden
van het zorgcomplex, wat er dan
mee gaat gebeuren en of alle
activiteiten
voortgezet
kunnen
worden. Een ding echter is zeker:
aan de vrijwilligersgroep zal het
niet liggen.
▼ Mevrouw Aikema

Bij Otto’s
zit u altijd
goed.
MOEILIJK LOPEN??
Voet- Rug Pijnklachten??

Zadelkruk

Wij behandelen diverse pijnklachten
aan de voet, knie, heup

De zadelkruk heeft een anatomisch
gevormd zadel, dat het bekken
kantelt en zorgt voor een
ontspannen rughouding.

K ANTOOR- EN PROJECTINRICHTING • K ANTOORM ACHINES • ICT OPLOSSINGEN • PRINT- EN DOCUMENTOPLOSSINGEN • K ANTOORSUPPLIES

sinds 1876

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 09.00 - 17.30
Dinsdag:
08.30 - 17.30
Woensdag: 08.30 - 17.30
Donderdag: 08.30 - 17.30
Vrijdag:
08.30 - 17.00
Zaterdag:
09.00 - 16.30

ALGEMENE GEGEVENS:
Broeker Werf 14
1721 PC Broek op Langedijk
(0226) 316 011
info@ottos.nl
Kijk ook op ottos.nl

De Lange Ring 24d • 1761 AS Anna Paulowna
Telefoon 0223- 532481

alles voor kantoor

WWW.OPGOEDEVOET.NL
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Vluchtelinge treft goede buurvrouw

Door: Hans Groen

Z

EBIB Nasser moest Eritrea verlaten vanwege de slechte situatie in dat
land. Er is geen democratie en de
mensenrechten worden er op grote
schaal geschonden. Met wat geld
van haar ouders vluchtte zij via Libië
naar Europa. Na een moeilijke tocht
over zee in een houten bootje met
450 mensen aan boord werd Italië
bereikt. Vandaar reisde Zebib door
naar Nederland. Inmiddels hebben
zo’n 50.000 inwoners uit Eritrea asiel
aangevraagd in Europa.
Ze is nu 2,5 jaar in Nederland
en kwam via Ter Apel en diverse
andere AZC’s in het rustige Sint
Maarten terecht. Daar kreeg Zebib
in 2015 een woning toegewezen
en kon zo gaan werken aan een
nieuw en veilig bestaan. Haar
naaste buurvrouw Bien Noort trok
zich het lot van Zebib erg aan. Zij
hielp haar met de inrichting van
haar huis, wees haar de weg naar
Schagen voor de kringloopwinkel,
het gemeentehuis en alle andere
winkels. Bien had nog een fiets in
de schuur staan die zij aan Zebib
schonk en leerde haar fietsen.
Inmiddels volgt Zebib 4 keer per

Zebib Nasser uit Eritrea naast Bien Noort
week de inburgeringscursus in
Schagen waarvoor zij in 2017
examen moet doen.
STEUN
Het interview voor dit magazine
vindt plaats bij Bien thuis.
Zebib komt met de nodige
terughoudendheid binnen maar
ziet er prachtig uit, ze heeft haar
mooiste kleren aangetrokken. In
gebrekkig Hollands vertelt zij over
haar ontberingen tijdens de vlucht
maar ook over de fantastische steun
die zij van haar nieuw verworven
buurvrouw krijgt. Ze vinden veel
steun bij elkaar. Toen Bien onlangs
met ziekte te kampen kreeg werd ze
liefdevol geholpen door Zebib.
BLOEMEN
En dan komt de volgende stap,
gezinshereniging. Zebib is al op
haar zeventiende getrouwd met
Germay. Binnen een jaar werd
haar zoon Fnan geboren. Op deze
manier kon zij voorkomen dat ze in
militaire dienst moest en mogelijk
ingezet zou worden bij gevechten.
Ze kijkt natuurlijk vol verlangen uit
naar de dag dat zij haar man en

zoon weer in de armen kan sluiten.
Dat zal op korte termijn gebeuren.
Als het gezin compleet is, haar zoon
in Sint Maarten naar school gaat en
beiden de Nederlandse taal goed
machtig zijn, wil ze gaan werken.
,,In de bloemen”, zegt ze vrolijk.
NAASTENLIEFDE
Alhoewel er geen (nieuwe) AZC’s
komen in de gemeente Schagen
worden er wel nieuwe vluchtelingen
met een verblijfstatus, zoals Zebib
en haar gezin, opgenomen. Daar is
steun van de buurt bijna onmisbaar
bij. Bien laat zien dat je met een
beetje naastenliefde heel veel
kunt betekenen voor deze “nieuwe
Nederlanders”.
WPW gaat in 2017 in opdracht
van, en binnen de gemeente
Schagen initiatieven van inwoners
en statushouders verbinden en
ondersteunen. Zodat ontmoeting
en kennismaking op gang wordt
gebracht. Heeft u een idee of
initiatief? Neem dan contact op
met ons servicepunt in Schagen.
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CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN

CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN IN DE REGIO
Benieuwd naar alle activiteiten en cursussen in de buurt?
Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl (bij activiteiten
en cursussen). Houd ook de lokale weekbladen in de
gaten. In de agenda hieronder kunt u alle activiteiten
lezen. Wilt u zich opgeven voor een activiteit, dan kan

dit via de website. Of neem dan contact op met het
betreffende servicepunt. Heeft u zelf ideeën of wilt
u een activiteit/cursus gaan aanbieden? Laat het
ons vooral weten en stuur een mail naar: cursus@
wonenpluswelzijn.nl.

SCHAGEN: AGENDA ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 2016-2017
GYMNASTIEK SCHAGEN :
Iedere vrijdag van 9.30 tot 10.15 uur.
De Blokhut, Loet 10, Schagen.
GYMNASTIEK
Callantsoog: Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Dorpshuis, Kolfweid, Jewelweg 7c, Callantsoog
JAZZBALLET:
Iedere woensdag van 11.15 tot 12.45 uur
Balletschool, Julianalaan 4b, Schagen
NORDIC WALKING:
Iedere donderdag loopgroep van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere vrijdag loopgroep van 9.30 tot 10.30 uur.
Diverse buitenlocaties, Schagen.
FIT + BUITENSPORT:
Iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
Cruyff Court naast Regius College, Schagen.
COUNTRY-LINE DANCING:
Iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en van 15.00 tot
16.00 uur
Onder de Acacia’s, Acaciaplein 400, Schagen
INTERNATIONAAL DANSEN I.S.M. KAVAL:
Iedere vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur
Scoutinggebouw, Menisweg 6, Schagen

KOERSBAL:
Iedere dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur
Spartahal, Zuiderweg 2a, Schagen.
BOWLEN:
Iedere dinsdag bowlen van 13.30 tot 15.00 uur
Iedere donderdag bowlen van 15.00 tot 16.30 uur
Op donderdagavond is er bowlen voor ouderen
gemengd met jongeren vanaf 25 jaar. Bowlingcentrum
Schagen.
ENGELS TUITJENHORN:
Iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur of van 10.45 tot
11.45 uur
De Hoge Akker, Dorpsstraat 35, Tuitjenhorn
DUBBELKLIK:
Cursus van zes dagdelen op woensdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur.
In de Konkelhoek van Woonzorgcentrum De Bron,
Kogerlaan 36 a, Schagen
DIGITALE FOTOBEWERKING:
Cursus van drie dagdelen op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. .
In de Konkelhoek van Woonzorgcentrum De Bron,
Kogerlaan 36 a, Schagen

DE BELASTINGFORMULIEREN MOETEN WEER WORDEN INGEVULD
Op maandag 23 januari 2017 bent u van harte welkom op
de informatiemiddag Belastingaangifte en Toeslagen.
Deze middag wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur
in het “thuis” van de ouderenbonden Schagen “Onder
de Acacia’s” op het Acaciaplein in de wijk Groeneweg
te Schagen.

Ook op deze middag is er de mogelijkheid om aan te
geven of u graag geholpen wilt worden bij het invullen
van de belastingaangifte en/of de aanvraag van Huuren Zorgtoeslag. Zowel vanuit de Samenwerkende
Ouderenbonden Schagen als vanuit WPW zijn goed
opgeleide vrijwilligers aanwezig.

De heer Kees Rodenburg c.s. zullen tijdens deze
middag aandacht besteden aan de wijzigingen die
hebben plaats gevonden en over de invulling van uw
belastingaangifte en het aanvragen van uw huur- en/
of zorgtoeslag. De heer J. Schrijver zal u meenemen in
een voorlichting om uw DigiD aan te vragen en om uw
aangifte zelf te gaan doen.

Is het voor u niet mogelijk om naar deze informatiemiddag te komen, maar u wilt wel ondersteuning bij
het invullen van uw belastingaangifte, bel dan naar het
servicepunt Schagen, Heerhugowaard of Langedijk en
meldt u aan.

CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
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HOLLANDS KROON:

SCHAGEN:
DOET & ONTMOET

INLOOPOCHTEND:
op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart. Van
10.00 tot 12.00 uur
Posthuis Middenmeer
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFE):
op 19 januari, 16 februari, 16 maart. Van 10.00 tot
12.00 uur
Posthuis Middenmeer
PARKZICHTACTIVITEITEN:
op 26 januari, 13 februari, 23 maart. Van 10.00 tot 11.30
uur
Parkzicht Hippolytushoef
BRUNCH:
op 29 januari, 26 februari, 26 maart. Van 11.30 tot
13.30 uur
Trambaan/Nieuwe Niedorp
ONDERSTEUNINGSGROEP MANTELZORGERS:
op 26 januari, 23 februari, 23 maart. Van 13.30 tot 15.30
uur
Wieringermeer/Wieringen
PLUS(ONTMOETINGS)GROEP:
op 5 januari, 2 februari, 2 maart. Van 13.30 tot 16.00 uur
Cultuurschuur/Wieringerwerf
GESPREKSGROEP:
op 3 januari, 7 februari, 7 maart. Van 14.00 tot 16.00 uur
Trambaan/Nieuwe Niedorp

DE GROENE SCHAKEL, A. Mauvestraat 161, Schagen
ACTIVITEITENMIDDAG:
elke dinsdag: Activiteitenmiddag met spelletjes,
creatief bezig zijn en wandelgroep van 13.30 tot 16.00
uur
VOA INLOOPSPREEKUUR:
elke 1e dinsdag: van 13.30 tot 15.00 uur
REPAIRCAFÉ :
elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
KOKEN IN DE BUURT:
elke laatste dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur. De kosten
zijn € 4,00.
DE BLOKHUT, Loet 10, Schagen
KOKEN:
om de week op donderdagmorgen op de even weken tussen 10.00 en 13.00 uur: De kosten zijn € 5,00,
inclusief koffie en thee.

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). GEEN KOSTEN:
Nieuwe Niedorp
Hippolytushoef
Anna Paulowna
Wieringerwerf
Middenmeer
Dirkshorn
Petten
Schagen
Schagen
Tuitjenhorn

de Trambaan
Parkzicht 11 tijdens de Parkzichtactiviteiten
Keijzershoff
Cultuurschuur
Posthuis
Woonzorgcomplex Hornhoeve
Dorpsontmoetingspunt
de Groene Schakel
Balie/Servicepunt, Markt 18
St. Jozefpark

dinsdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
maandag
woensdag
dinsdag
donderdag
dinsdag

3e van de maand
4e van de maand
3e van de maand
3e van de maand
1e en 3e v/d maand
1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand

10.00-12.00
10.00-11.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
9.00-10.00
10.00-12.00
13.30-16.00
13.30-15.00
10.30-12.00
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CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
HEERHUGOWAARD
ZONDAGACTIVITEITEN: u kunt vanaf 12.30 uur inlopen en
we starten om 13.00 met de activiteiten bingo, pubquiz,
rommelmarkt en keeztoernooi.
BINGO: 11 december, 8 januari, 12 februari en 12 maart.
De kosten bedragen € 5 per persoon en daarvoor krijgt
u 5 speelkaarten. “De sponsors voor de bingo willen wij
graag bedanken voor de super leuke prijzen. De Fromagerie, Nuyens en De Roset maakte de bingo met leuke
prijzen mogelijk. Bedankt hiervoor.”
PUBQUIZ: 18 december, 15 januari, 19 februari en 19
maart.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon en de winnaar
gaat met een leuk prijsje naar huis.
ROMMELMARKT: 22 januari
Voor 5 euro reserveert u een tafel om u spullen te
verkopen
KEEZTOERNOOI: 5 maart, 7 mei en 25 juni
U speelt in koppels tegen andere koppels. De kosten zijn
€2,50 per persoon om mee te doen inclusief 1 kopje thee
of koffie. Graag van te voren opgeven..
HIGH TEA IN KERSTSFEER : op donderdag 15 december
De kerst high tea bedraagt drie gangen. Bij elke gang
worden er twee verschillende thee soorten geschonken
en alle hapjes staan in het teken van kerst. Deelname:
€ 7,50 per persoon. U kunt zich opgeven tot 9 december
bij het servicepunt Heerhugowaard en het is van 10.30 tot
12.00 uur in Trefpunt Rozenlaan.
KERSTDINER : op 25 december
Onder het motto “Niemand met kerst alleen” organiseert
WPW Heerhugowaard op Eerste Kerstdag een
driegangen menu en heel veel gezelligheid. Aanvang is
om 13.00 uur en deelname aan de activiteit kost 15 euro.
Er is plaats voor 15 personen, dus geef u snel op. Wij
kijken uit naar deze gezellige dag samen met u.
COMPUTERINLOOP : in de oneven weken - op donderdag
U kunt dan met al uw vragen terecht bij ons.
VAN ALLES TE DOEN : Iedere week is er op woensdagen donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
In de oneven week kunt u wandelen. Geef u wel van te
voren op want dan is zij ook aanwezig. en in de even
weken doen wij creatieve activiteiten.
Donderdag van 10.00 tot 12.:00
Kunt u niet goed meer zelfstandig lezen maar beleeft u
daar wel veel plezier aan dan kunt u in de oneven week u
voor laten lezen. Onze vrijwilliger is voor u aanwezig die
ook een passie heeft voor lezen. In de even week doen
wij spelletjes.

ONTMOETINGSACTIVITEITEN
LANGEDIJK
Wie wat gezelligheid zoekt: Ontmoet elkaar bij de
vele ontmoetingsochtenden en middagen! Wekelijks
staat er een andere activiteit op het programma.
De decembermaand bij Doet & Ontmoet en
Samen Vrouw staat in het teken van kerststukjes,
kerstkaarten en nog veel meer. En wellicht is er ook
wel ergens een glaasje glühwein bij.
Op de middag vanaf 13.30 uur: Elke maandag in
Veldzorg te Broek op Langedijk, dinsdag in de Geist
in Sint Pancras, donderdag in het Behouden Huis
te Oudkarspel en vanaf donderdag 5 januari om
14.00 uur in Buiten Zorg in Zuid-Scharwoude. Elke
vrijdag vanaf 10.00 uur is Doet en Ontmoet in de
Overbrugging te Noord-Scharwoude.
De eerste dinsdagochtend van de maand en
elke donderdagochtend zijn er bij WPW ook
Vrouwenactiviteiten. De maand wordt afgesloten
met een Ladies Night op de laatste zaterdagavond.
Elke donderdagmiddag bent u welkom bij het Haaken Creacafé. Voor exacte tijden, kosten en adressen
kijkt u op de website of haal de activiteitengids op
in de Overbrugging, Dokter Wilminkstraat 16 te
Noord-Scharwoude.

LANGEDIJK
Vanaf 18 januari
5 wekelijkse lessen
Kunstgeschiedenis: Europa, Kunstpelgrimage in
de 19e eeuw
Voorjaar 2017
Koken voor mannen
Ken je grenzen
Van september t/m juni
Schrijf uw eigen levensverhaal
Countryline dansen Overbrugging
Countryline dansen Behouden Huis
Koersbal
Zumba
Van september t/m juli
Fit-plus Gym Overbrugging
Fit-plus Gym Sint Pancras
Van september t/m april
Schilderclub
SAMEN ETEN? JA, GEZELLIG!
Eten is voor velen gezelliger samen dan alleen. Komt
u ook eens eten met de groep? U bent elke eerste
en derde woensdag van de maand welkom. Uiterlijk
twee dagen tevoren aan- of afmelden via tel: 0226318050 of mail: langedijk@wonenpluswelzijn.nl.
Tijd: van 12.00 tot 13.00 uur. Adres: Platteven 103
te Noord-Scharwoude, zaal naast de hoofdingang.
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Buurtbemiddeling nu ook in
de gemeente Schagen

Door: Hans Groen

Van links naar rechts vrijwilliger Henk van Loveren,
coördinator Esther van Vugt en vrijwilligster Yvonne
van Amelsvoort

OVERAL

waar mensen samenwonen ontstaan zo nu en dan irritaties
en kleine of grote problemen. Het
is verstandig om die in een vroeg
stadium uit te praten, maar helaas lukt
dat niet altijd. En voordat irritaties
met de buren over bijvoorbeeld
geluidoverlast, overhangende takken,
rommel om huis of parkeeroverlast
ontaarden in ernstige ruzies, die
alleen nog door politie of de Rijdende
Rechter kunnen worden opgelost, wil
Buurtbemiddeling een helpende hand
bieden. Bij Buurtbemiddeling zorgen
twee goed getrainde vrijwilligers dat
er een gesprek tussen beide partijen
op gang komt. Ze luisteren goed naar
de klachten van beide kanten maar
dragen niet zelf een oplossing aan,
die moet uit de mensen zelf komen.
In zo’n 75 procent van alle acties is
Buurtbemiddeling succesvol.

Wonen Plus Welzijn is aangezocht
door de gemeente Schagen
om Buurtbemiddeling in de gemeente Schagen uit te voeren. Op
4 en 5 november 2016 werd, in
samenwerking met MEE & de
Wering, een gedegen training gegeven aan veertien vrijwilligers
die zich voor deze belangrijke taak
hadden aangemeld. De training
werd gegeven door mevrouw
Nelke Temme die al zo’n twintig
jaar actief is in Buurtbemiddeling.
CONFLICTBEMIDDELING
Twee van die vrijwilligers zijn
Henk van Loveren en Yvonne van
Amelsvoort. Henk is gepensioneerd
en meldde zich aan voor Buurtbemiddeling om daarmee zijn vrije
tijd én zijn kennis aan te wenden
voor de gemeenschap. Yvonne zit
nog volop in het arbeidsproces en
houdt zich onder andere bezig met
conflictbemiddeling. Zij wil haar
ervaringen in dienst stellen van
deze nieuwe activiteit bij Wonen

Plus Welzijn. Op 29 november werd
het convenant met de gemeente
getekend en werd de website
(www.buurtbemiddelingschagen.
nl) gelanceerd. Op diezelfde dag
ontvingen de veertien cursisten
hun officiële certificaat.
COÖRDINATOR
Esther van Vugt is bij WPW aangesteld als coördinator Buurtbemiddeling. Zij doet dit in nauwe samenwerking met schaduwcoördinator Jacqueline Leermakers
van MEE & de Wering. Op tijden
dat Esther niet beschikbaar is
zal Jacqueline u te woord staan.
Vanaf begin deze maand is Buurtbemiddeling actief. Mocht u een
helpende hand nodig hebben
om een conflict tijdig op te lossen, meld u dan aan bij Buurtbemiddeling Schagen. U kunt dat
telefonisch doen op 0224-291042 of
per mail op
info@buurtbemiddelingschagen.nl

Siem Jonker
Grote Sloot 247a
1752 JN Sint Maartensbrug
Tel/fax: 0224-561322
Mobiel: 06-201 330 20
e-mail: stiba@hetnet.nl
www.stibabouwbedrijf.nl

Siem Jonker

Aannemersbedrijf Stiba zorgt
o.a.
Siem
Jonker
Grote
Sloot 247a
voor uw:
1752
Sint Maartensbrug
Grote
SlootJN
247a
1752Tel/fax:
JN Sint Maartensbrug
0224-561322
- Bouwkundig advies
NVM Makelaar
Tel/fax: 0224-561322
Mobiel: 06-201 330 20
Mobiel: 06-201 330 20
- Bouwaanvraag
Voor woNeN
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stiba@hetnet.nl
e-mail:
stiba@hetnet.nl
- Aanbouw van serre, (bij)keuken
en
eN busiNess
www.stibabouwbedrijf.nl
www.stibabouwbedrijf.nl
garage
- Verbouwing van o.a. keuken,
Aannemersbedrijf Stiba zorgt o.a.
kamer en badkamer 12.000
2
Stiba en
zorgt
o.a.
kampeerplezier
voorAannemersbedrijf
uw:m buitenleven
- Vervangen van kozijnen, ramen
of
voor uw:
- Bouwkundig advies
deuren
- Bouwaanvraag
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
m!
- Bouwkundig advies
- Aanbouw van serre, (bij)keuken en
Welko
- Onderhoudswerkzaamheden
- Bouwaanvraag
garage
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van o.a.
- Aanbouw
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• caravans
• accessoires
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garage
• voortenten
• wintersport
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• vouwwagens • outdoor
Verbouwing
van
o.a.
keuken,
deuren
• verhuur
• occasions
kamer
en badkamer
• werkplaats
• tenten
- Plaatsen
dakkapellen
en dakramen
- Onderhoudswerkzaamheden
- Vervangen van kozijnen, ramen of
Rensgars 5 | 1741 BR SCHAGEN
deuren
gratis parkeren!
Telefoon: 0224-213964 | www.zwaanschouten.nl
- Plaatsen dakkapellen
en dakramen
kijk op www.pauwrecreatie.nl
- Onderhoudswerkzaamheden

Grenzeloos genieten!

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

Grenzeloos genieten!
12.000 m2 buitenleven en kampeerplezier
!

06-20915051
Anita Messelaar
Havenstraat 43
1736 KD Zijdewind

m
Welko

info@anitamesselaaruitvaart.nl

• caravans

www.anitamesselaaruitvaart.nl

• verhuur
• tenten

gratis parkeren!

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

Lauw Meijers
Aangepast Wonen

• accessoires

• voortenten
• wintersport
• vouwwagens • outdoor
• occasions
• werkplaats

Voor Nienke zijn de kleine dingen belangrijk
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Door: Marit Groen

Het nieuwe thuis voor Nienke
EEN jaar geleden zijn wij langs geweest bij Terry van

den Broek en Ancella Smolders in Zuid-Scharwoude.
Twee erg zorgzame mensen die van plan waren om
Nienke in huis te nemen. Nienke heeft ten gevolge van
een hersenvliesontsteking een meervoudige complexe
handicap en heeft daardoor veel zorg en een liefdevol
thuis nodig.

Na jarenlang zelf in de zorg te hebben gewerkt, besloten
Terry en Ancella om Nienke zelf de zorg te bieden die zij
nodig heeft. Inmiddels een jaar later woont het meisje bij hen in huis. Hoe is het nu met ze? Op 1 januari
2016 heeft Nienke haar eigen nieuwe kamer gekregen
in het huis. Dit was na de crowdfunding en alle kleine
beetjes hulp vanuit allerlei hoeken eindelijk mogelijk.
De kamer die bedoeld was voor Nienke is eindelijk af
en aangepast naar haar behoeftes. Vanaf het eerste
moment dat ze er was, hoorde Nienke volledig bij het
gezin. Doordat zij al regelmatig was blijven logeren bij
Terry en Ancella op zolder, was het ook helemaal niet
wennen. “Dat komt doordat zij zo goed bij ons gezin
past”, vinden Terry en Ancella.
SPEELTUIN

Voor hen zijn het de kleine dingen die het belangrijkst zijn en ervoor zorgen dat Nienke de gezinssituatie meebeleeft. Zo gaan ze met zijn allen koken, naar
de speeltuin of ergens wandelen. Nienke is een heel
makkelijk meisje, ze is gauw tevreden. Zo geniet ze van
lekker eten, gaat gezellig mee op familiebezoek en kijkt
alles rustig aan. Volgens Terry en Ancella hoort Nienke er helemaal bij en is het bieden van een liefdevol
gezinsleven meer dan gelukt.

▲ Ancella, Nienke en Terry

▲ Nienke’s bed en snoezelruimte

▲ Nienke’s douche

AANPASSINGEN

Trots zijn zij op alle aanpassingen die zij in het huis
hebben kunnen doen voor Nienke. Nu zijn er zelfs plannen ontstaan om een tweede kind in huis te nemen. De
ruimte is er, maar er zijn nog een hele hoop aanpassingen nodig als het eenmaal zo ver zou zijn. Het kind
moet goed binnen het gezin passen, zowel voor Nienke als voor de rest van het gezin. “Als het aan ons ligt,
kan een tweede kind die zorg nodig heeft vandaag nog
bij ons terecht”, vertellen Terry en Ancella vastberaden.
Toch moeten zij kritisch en eerlijk blijven kijken naar
de opties, maar als het kind erbij past dan is het meer
dan welkom! Toch blijft de financiële situatie erg lastig
en de steun vanuit stichtingen is soms wat moeizaam.

Bij het Steunpunt Mantelzorg Langedijk bent u van harte welkom
wanneer u in Langedijk woont en intensief zorgt voor een naaste.
Voor lotgenotencontact (elke laatste donderdagmiddag van de
maand) of persoonlijk advies en ondersteuning in uw situatie.
Tevens zijn wij benieuwd naar de behoeften van mantelzorgers. Er
Is veel mogelijk, geef uw wensen aan ons door, zodat wij hierop
kunnen inspelen. Meer info: neem contact op met het servicepunt
van Langedijk.
Oproep: Voor Nienke zou het leuk zijn wanneer er een vrijwilliger
af en toe bereid is met haar te wandelen met haar rolstoel. Heeft u
enige ervaring in de gehandicaptenzorg? Laat het weten aan Terry
van den Broek via tel. 06-46047718

‘Het was een drempel hulp te vragen. Maar nu ben ik blij dat ik Actiezorg heb
gebeld. Ze helpen me om mijzelf te redden thuis. Heerlijk die onafhankelijkheid!’
Hanneke de Lange (74)

U DOET ERTOE BĲ ACTIEZORG

Veranderde zorg, dezelfde passie

Er verandert veel in de zorg. Dit is

samen met Behandelzorg en

ook nodig, om de zorg betaalbaar te

Magentazorg, zodat u met één

houden. In de toekomst blijven

telefoontje toegang heeft tot al

ouderen langer thuis wonen en wordt

onze diensten.

er meer steun gevraagd van naasten.
Actiezorg helpt u om zo lang

Veranderingen in de zorg zijn er altijd.

mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Maar: onze aandacht en passie voor
het geven van goede zorg en

We helpen u bijvoorbeeld bij het

ondersteuning blijft. Voor ons geldt

huishouden, het douchen of medische

wat dit betreft één ding: u doet

verzorging, maar geven u ook advies

ertoe. Hier verandert gelukkig

over hulpmiddelen. Dit doen we

helemaal niets aan.

T (072) 575 31 30
I www.actiezorg.nl
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Door: Hans Groen

Een veilig gevoel
MENSEN

moeten zo lang
als het kan zelfstandig blijven
wonen. Dat is makkelijk gezegd of
geschreven, maar als je wat ouder
wordt en zowel lichaam als geest
je een beetje in de steek laten, valt
dat niet altijd mee. Er wordt al veel
hulp aangeboden, maar soms heb
je alleen maar behoefte aan het
gevoel van veiligheid.
Als u graag naar buiten gaat en
niet meer zo stabiel bent of als u
bang bent de weg kwijt te raken
bijvoorbeeld. WPW biedt u nu een
handzaam alarmapparaatje aan
waarmee u direct contact kunt
opnemen met familie of bekenden.
VERBLUFFEND
Wij spreken met Ron Numeijer (60),
één van de vrijwilligers bij WPW
die is opgeleid om de werking van
het alarmapparaat aan toekomstige
gebruikers uit te leggen. Zijn
enthousiasme over het apparaat
dat WPW heeft uitgekozen kent
geen grenzen. “De bediening is
verbluffend makkelijk en opladen
gaat in een docking station. Je
draagt het handzame apparaatje
om je nek of in je zak, zodat je
het altijd bij je hebt. Binnen en
buiten. In het apparaat worden
drie telefoonnummers ingevoerd,
meestal van mensen uit je eigen,
vertrouwde omgeving (familie,
vrienden). In geval van nood drukt
de gebruiker de grote SOS-knop in
waarna de telefoon bij alle drie de
personen overgaat. Er is dus altijd
wel iemand in staat om op te nemen
en uw vraag om hulp aan te horen
of om direct actie te ondernemen.”
ONBETAALBAAR
Ga er weer lekker op uit, met het
alarmapparaatje bij de hand voelt
u zich weer veilig. Want als er
iets gebeurt kunt u snel zelf hulp

Vrijwilliger Ron Numeijer

inroepen. Voordelen van alarmering
van Wonen Plus Welzijn is dat er
drie contactpersonen tegelijk word
gebeld en dat het systeem erachter
de voicemail herkent, waardoor u
ten aller tijden een contact persoon
kunt bereiken. Lijkt zo’n apparaatje
u wat, neem dan contact op met
Wonen Plus Welzijn in uw omgeving. of mailen naar alarmering@
wonenpluswelzijn.nl. Wij vertellen
u graag alle bijzonderheden. Want
een veilig gevoel is onbetaalbaar.

Het alarmapparaat van WPW

Gemak aan huis met Omringpas
Prettig thuis blijven wonen
Met uw Omringpas geniet u van allerlei gemakken
aan huis. Ga naar www.omringpas.nl en
bekijk alle voordelen.

Maaltijdservice

Woningaanpassingen

Hulp in het huishouden

Personen alarmering

Heeft u vragen over zorg of wilt u weten hoe
u nog langer prettig thuis kunt blijven wonen?
Bel 088 - 206 89 10 en maak vrijblijvend een
afspraak met de Omring wijkverpleegkundige
in uw buurt.

Omringpas is een onderdeel van

Wij weten dat veel mensen op zien tegen de
plaatsing van hun traplift.
Nergens voor nodig. Onze monteurs zijn erin getraind om
de lift zo snel mogelijk te plaatsen. En ze ruimen alle rommel
netjes op voordat ze weggaan. We vallen onze klanten
liever niet te lang lastig. Meer weten over een Handicare

“In een ochtend was alles voor
elkaar”

traplift? Vraag een gratis adviesgesprek of brochure aan via
072-75 111 75, www.handicare-trapliften.nl/info of
onderstaande bon.

Ja, ik wil graag meer informatie over een
Handicare traplift
Bel mij voor een adviesgesprek
Stuur mij een brochure toe
Naam

Dhr.

Mevr.

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

WPW2016

De boodschappenservice
Door: Lisette Kreijger

VOOR mensen die niet of moeilijk

zelf hun boodschappen kunnen doen

is er de boodschappenservice van
Wonen Plus Welzijn. Dit houdt in dat
mensen die zelf beperkingen hebben
de boodschappen kunnen laten doen
door vrijwilligers van WPW. De
mensen die hiervoor in aanmerking
komen zijn: gehandicapten, mensen
die slecht ter been zijn en chronisch
zieken. Ze moeten lid zijn van
Wonen Plus Welzijn. Deze service
is er in Schagen, Hollands Kroon,
Heerhugowaard en Langedijk.

Hoe werkt het? De mensen
geven hun boodschappen door
aan WPW. De vrijwilligers halen
vervolgens de lijstjes op. Het geld
wordt nadien van de rekening
van de persoon afgeschreven.
De boodschappen worden altijd
op donderdag gedaan, twee
keer per maand, en altijd bij de
Dekamarkt (Berckheideplein of in
Middenwaard).
In Heerhugowaard werkt het zoals
hierboven beschreven staat. Voor
elke regio werkt het anders. U kunt
dit navragen bij uw servicepunt
als u daar interesse in heeft.
ANNIE EN RIENTS
Annie (68) doet al zeven jaar de
boodschappen voor ouderen
in Heerhugowaard. Haar man
Rients (70) gaat sinds vier jaar
met haar mee. Zo ook deze keer.
Met drie boodschappenlijstjes in
de hand liepen ze de Dekamarkt
door. Het is een vrolijk stel. Op
de vraag hoe Annie het vindt om
dit te doen, antwoordde ze: “Ik
vind het leuk om mij nuttig te

maken voor anderen”. Ze leverden
de boodschappen af bij drie
alleenstaande vrouwen die niet zo
goed meer kunnen lopen/fietsen.
Zij vinden de boodschappenservice
op hun beurt erg prettig. Het
geeft de mensen vrijheid om de
boodschappen die zij willen ook te
kunnen bestellen. Tegenwoordig
kan er ook besteld worden via het
internet, maar dat willen de klanten
liever niet. Elke week komt er een
lieve vrijwilliger waar zij even een
praatje mee kunnen maken en ze
krijgen hun boodschappen.
IETS VOOR U?
Kunt u de boodschappen zelf niet
meer doen of ondervindt u beperking om uw boodschappen zelf te
doen en wilt u gebruik maken van
de boodschappen service, neem
dan contact op met het service punt
in uw regio.

Annie en Rients in de Dekamarkt

25

26
Door: Vivian Merat

Doet & Ontmoet in Veldzorg
Het is maandagmiddag 13.30 uur, in
Veldzorg te Broek op Langedijk staat
de deur al open voor een gezellige
middag van Doet & Ontmoet. Een
inloop op vele locaties in Langedijk en
Schagen. Zie pagina 17 en 18 voor alle
locaties.

Joke en Harm Hateboer-Schotel
Agnes is vandaag gastvrouw en
verzorgt de koffie en thee. Het duurt
niet lang of de gezellige ruimte is
gevuld met de bezoekers, een
stagiaire en de begeleidster van
Doet & Ontmoet. Allereerst nestelt
iedereen zich rond de grote tafel
om te genieten van een lekkere
kop koffie of thee en kletsen met
elkaar alsof ze elkaar al lang niet
hebben gesproken. Als er genoeg
is bijgepraat worden de spelletjes
uit de dozen gehaald. Scrabble,
Triominos en Keezen zijn populair.
Bij het raam staat een tafel met
een puzzel van wel duizend stukjes,
waar een aantal enthousiastelingen
zich over buigt. Ook de gastvrouw
doet gezellig mee.
BINGOMIDDAG
Het samen plezier beleven is voor
iedereen het belangrijkste aspect.
Maar er hoeft niet gespeeld of
gepuzzeld worden. Je kan verder
gaan aan een handwerkje of tekening
van thuis, en een gesprekje is ook
altijd mogelijk. Regelmatig is er een
groepsactiviteit: een bingomiddag
of er wordt iets gemaakt of gebakken, zoals pepernoten in december.
De mensen komen hier graag, de

dat ze dat wel wilde.
gezelligheid en leuke dingen doen
schept een fijne band. Sommige
mensen zien elkaar ook nog wel
eens op een andere gelegenheid,
dat contact is soms bij Doet &
Ontmoet ontstaan.
JOKE EN HARM
Zo ging dat ook bij Joke en Harm.
Zij hebben een bijzonder verhaal.
Joke had na het overlijden van haar
man veel behoefte aan mensen om
zich heen. Ze kwam dan ook al heel
wat jaren naar de Doet & Ontmoetmiddagen. Harm kwam sinds
januari dit jaar. Op aanraden van
zijn huisarts had hij zich aangemeld
bij WPW. Harm had eerst zijn vrouw
verloren en later ook zijn vriendin,
daarna is hij in een groot isolement
geraakt. Op een maandagmiddag
stapte Joke het lokaal van Veldzorg
binnen en zag Harm bij het raam
zitten puzzelen. Vanaf dat eerste
moment vond ze hem al leuk en
gelukkig was dat geheel wederzijds.
Harm begon steeds meer op Joke
gesteld te raken en op een dag
bedacht hij zich niet langer en belde
hij Joke op met de woorden: “Joke,
wil je m’n vriendin zijn?”. Hoewel
volstrekt overdonderd riep ze toch

PRETOGEN
Harm wist wanneer Joke jarig
zou zijn en ondanks dat Joke het
niet wilde vieren, heeft hij ervoor
gezorgd dat hij ’s morgens op de
koffie kon komen, met een mooi
boeket en een uitnodiging om ’s
avonds samen te gaan dineren.
Daarna werden ze onafscheidelijk.
Trouwen was voor hen een logische
stap. Op 1 augustus hebben ze
elkaar het ja-woord gegeven. Ze
zijn in het mooie appartement van
Joke gaan wonen, omdat ze zich
daar het prettigst voelen. Het is
allemaal heel snel gegaan, maar
Joke en Harm zijn geen mensen
om alleen te zijn. Ze bieden elkaar
steun, geborgenheid en liefdevol
gezelschap. Het voelt alsof ze elkaar
al heel lang kennen.
Na dit interview kwam een bericht van Joke dat het momenteel
helaas minder goed gaat met
Harm. Hij verblijft nu in Woonzorglocatie Oudtburgh voor revalidatie. Toch wilden Harm en Joke
graag dat dit stuk gepubliceerd
wordt.
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Naar “De Anbouw”
ZONDAG 1 januari 2017 is het

zover! Dan sluit in Langedijk “De
Overbrugging” zijn deuren en
wordt “De Anbouw” als nieuw
ontmoetingsplek
betrokken.
Het gebouw is gevestigd aan
de Dorpsstraat 610 te NoordScharwoude. De overstap is het
resultaat van de vele besprekingen
die WPW met de gemeente heeft
gevoerd. Nieuwsgierig ben ik eens
gaan kijken op de nieuwe locatie
dat nu geschikt wordt gemaakt
voor de activiteiten die WPW
voor haar deelnemers organiseert.
Het bestaat uit vier ruimten voor
activiteiten, waaronder een zaal
met een podium, een keuken,
enkele spreekkamers en wat ruimte
voor apparatuur.
In de Anbouw wordt met man en
macht gewerkt om het gebouw
geschikt te maken voor zijn
nieuwe functie. Een grote groep
vrijwilligers, mannen en vrouwen,
zet zich daar enthousiast voor in,
waarbij ieder dat doet waar hij/zij
goed in is en waarin in een gezellige
sfeer met elkaar wordt samenwerkt.
Twee vrijwilligers waren bezig
spreekkamers te maken, terwijl
anderen druk waren met de wanden
van een verflaag te voorzien. Ook
de vloeren worden onderhanden
genomen en de keuken wordt
vernieuwd. Ongelooflijk wat er
allemaal komt kijken bij zo’n
ingrijpende actie. En wat fijn dat
er zoveel mensen bereid zijn de
handen uit de mouwen te steken!
Dat is nodig ook, want er moet veel
gebeuren. We hebben nog maar

Klussers in de Anbouw; v.l.n.r. Peter,
Irene, Dick en Jacob.

Door: Bèr Gordijn

anderhalve maand om de klus te
klaren, maar met de getoonde inzet
gaat dat zeker lukken. Ik heb zelf
kunnen zien hoeveel in twee weken
tijd gepresteerd is. Een nieuwe
vloer en twee spreekkamers
praktisch af. Ook zijn we blij dat veel
ondernemers gratis materialen en
zelfs een keuken ter beschikking
stellen.
BOUWVAKKER
Het leek mij een goed idee om eens
met een paar vrijwilligers te gaan
praten en laat ik nou twee vliegen
in één klap slaan door het echtpaar
Kaas bereid te vinden tot een
gesprek. En dus werd ik door Jacob
(68) en Barry (69) hartelijk ontvangen
bij hen thuis. Jacob is van beroep
bouwvakker geweest, voornamelijk
timmerman. Hij verstaat zijn vak,
want hij bleek het schitterende
huis dat ze bewoonden helemaal
zelf gebouwd te hebben, nadat hij
het samen met Barry geheel naar
hun eigen wens had ontworpen.
Zijn hobby’s zijn naast postzegels
sparen en puzzelen, klussen en
het bouwen van modelschepen.
En hij zingt ook nog in twee koren!
Barry is van oorsprong lerares in
het basisonderwijs. Zij is het liefst
creatief bezig (schilderen, maken
van mandala’s en handwerken).
Daarnaast is zij onder meer
taalmaatje bij vluchtelingenwerk
en leidster bij een vereniging
van reumapatiënten. Jacob is
zoals gezegd als klusser druk in
De Anbouw. Barry zorgt voor de
coördinatie van de inzet van de
vrijwilligers.
MANTELZORGER
Jacob vindt het leuk

om

te

Barry (l) en Jacob Kaas
klussen en vindt dat ook een
nuttige tijdsvulling, terwijl hij de
waardering en het contact met de
mensen erg prettig vindt. Barry is
zelf mantelzorger geweest en dat
heeft haar bewogen zich in te zetten
om anderen te helpen, iets te
betekenen voor hulpbehoevenden.
Ook zij waardeert de contacten
met de mensen erg. Ik zat met
twee gouden mensen aan tafel,
die veel voor hun medemensen
over hebben. Jacob en Barry
staan model voor alle vrijwilligers
die zich belangeloos inspannen
om De Anbouw tot een mooie
ontmoetingsplek om te toveren.
Zonder hen zou dit niet mogelijk
zijn.

EEN AANTAL
ZAKEN DIE U ZULT
MERKEN
Wat betreft parkeerruimte. Kom
zoveel mogelijk op de fiets of
zoek een plek in de omgeving
van de Anbouw. Er zijn namelijk
maar vier plaatsen tot onze
beschikking. Op dit moment
werkt het personeel in een
grote
kantoorruimte
maar
dat verandert. In de Anbouw
wordt gewerkt op flexibele
werkplekken. Dat kan ook
wel eens een kamertje in De
Anbouw zijn, dus u zult steeds
wel een vertrouwd gezicht zien.
Dit zijn veranderingen waar u
iets van zult merken.
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Noordkopvoorelkaar en professionele
hulpverlening
“

DE website www.noordkopvoorelkaar.nl is ook belangrijk in de hulpverlening. Professionals kunnen gebruik
maken van de website om hun cliënten verder te helpen.”
Aan het woord is Simone Botman. Zij werkt in het veld van
zorg en welzijn. Ze heeft 11 jaar bij stichting MEE gewerkt
en zet zich sinds juli 2016 in voor het Vrijwilligerspunt
West-Friesland.
Ze maakt zich er hard voor om
professionals zover te krijgen dat
ze goed kijken naar hun cliënt.
De cliënt vraagt niet altijd alleen
om hulp. Juist voor een stuk
eigenwaarde is het ook belangrijk
de cliënt aan te spreken op wat
zij nog voor een ander kunnen
betekenen. Simone zegt: “ProfesSimon Botman
sionals moeten het besef krijgen
dat cliënten niet alleen om hulp vragen, maar ook
graag iets voor een ander doen. Vrijwilligerswerk
geeft het goede gevoel van nuttig bezig zijn!”

AMBASSADEURS
Simone is een groot voorstander, en één van de
medeoprichters, van Noordkopvoorelkaar en roept
allen op om gebruik te maken van de website.
“Noordkopvoorelkaar is van ons allemaal! En professionals zijn de ambassadeurs van de website.”
Noordkopvoorelkaar is voor de gemeenten Schagen,
Hollands Kroon en Den Helder en een samenwerking
van Wonen Plus Welzijn met MEE & de Wering

Innovatieve app en
vernieuwde website
N

OORDKOPVOORELKAAR de online marktplaats
voor vrijwillige hulp en aanbod, heeft in november zowel
een vernieuwde website als een innovatieve app gelanceerd.
Beide verlagen de drempel om iets voor een ander in de
gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder te
betekenen.
Noordkopvoorelkaar is al meer dan
een jaar dé online plek in waar alle
vraag en aanbod op het gebied van
vrijwillige inzet samenkomt. De
site matcht vraag en aanbod met
elkaar. Onze ambitie is om dit jaar
nóg meer mensen enthousiast te
maken voor vrijwilligerswerk en
zo nog meer mensen te helpen.
Dat doen we door de drempel
naar vrijwilligerswerk te verlagen:
het moet toegankelijker worden
én inspirerender. De vernieuwde
website en het lanceren van een
app helpt hierbij enorm.
INNOVATIEVE APP
Noordkopvoorelkaar lanceert niet
zomaar een app, maar het nieuwste
van het nieuwste: een webapp.
De gebruikte technologie is zo in-

novatief in Nederland dat er zelfs
een speciale subsidie voor verkregen werd. De webapp maakt het
matchen van vraag en aanbod
gemakkelijker: het stuurt bijvoorbeeld de nieuwste en best passende
hulpvragen door naar vrijwilligers.
Vergelijk het met het ontvangen van
een whatsapp bericht. Daarnaast
krijgen gebruikers in de app ook live
aanbevelingen te zien van vraag of
aanbod dat past bij hun interesses.
De innovatieve technologie zorgt
ervoor dat de app niet gedownload
hoeft te worden en dus geen ruimte
inneemt op de telefoon of tablet.
De voordelen van een app, zonder
de nadelen.
NIEUWE UITSTRALING
Ook de website zelf is vernieuwd.

De vernieuwde website
Er is een spiksplinternieuw logo.
“De nieuwe huisstijl is fris en
inspireert om ook iets voor een
ander te betekenen. Je ziet bijvoorbeeld veel beter hoe divers het
vrijwilligerswerk op Noordkopvoorelkaar is. Daarnaast inspireren we door te laten zien wat vrijwilligerswerk je oplevert: je vergroot je wereld, ontdekt je talent,
ontwikkelt je kennis en vaardigheden
en kunt er uiteraard ook gewoon
veel plezier aan beleven. Dit doen
we door onder andere mooie
verhalen in de spotlight te zetten.
Doordat Noordkopvoorelkaar al
het vrijwilligerswerk in Schagen,
Hollands Kroon en Schagen verzamelt, vind je eigenlijk altijd wel
iets wat bij je past.”
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Sudoku 1

Sudoku 2
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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 uit 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 slechts één keer voorkomen. Succes!

Los de woordzoeker op en maak kans op
1 van de 3 Esser boeketten.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
Esser Bloemen & Planten
Willem de Zwijgerstraat 16, 1723 KG Noord-Scharwoude
www.esserbloemenenplanten.nl
De winnaars van de tweede WPW-woordzoeker zijn:
Meneer Boon (Den Oever)
C. Langebeeke (Hippolytushoef)
Mevrouw Merse (Schagen)
alarmering
anbouw
apparaatje
bingo
boom
bouwvakkers
champagne
court
cruyff

dansen
eritrea
gezelligheid
groentetuin
inloop
kerst
keuken
molenweid
nietmachine

oplossing sudoku1

oliebollen
omring
ontberingen
samen
sporten
vacaturebank
veldzorg
vuurwerk
winter

oplossing sudoku2

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

I

G V A C A T U R E B A N K N L
N E T R O P S P I N L O O P E
I R A E R T I R E T N I W A V
B T E G R O E N T E T U I N N

De inzending dient voor voor woensdag 1 februari
2017 binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk
bericht.
Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl
of stuur naar: Wonen Plus Welzijn
Zijperweg 14
1742 NE Schagen
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Heerlijke,
verse
gerechten

De maaltijden worden volgens de
richtlijnen Gezonde Voeding bereid
door Voedingsdienst Samen, onderdeel
van Woonzorggroep Samen.
Iets voor u?
Ga naar www.wonenpluswelzijn.nl of
bel 0224-273140.

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

WAC zoekt versterking
Havenweg 12b, 1767 EC Kolhorn, tel. 0224-531441
info@martboukes.nl, www.martboukes.nl

Service, het hele jaar door!

De Woonadviescommissie Schagen-Hollands Kroon
zoekt nieuwe kritische leden voor haar advieswerk.
De commissie houdt zich bezig met de volkshuisvesting
in beide gemeenten. Hoe krijgen we hier meer
seniorenwoningen? Hoe kunnen bestaande woningen
veiliger en gebruiksvriendelijker worden gemaakt?
Hoe krijgen we het voor elkaar dat nieuwbouwwoningen voortaan altijd levensloopbestendige
woningen zijn?
De commissie zoekt mensen die interesse hebben in
dit onderwerp en een lange adem hebben.
Vooral ook dames zijn welkom.
Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij
de voorzitter van de commissie Eugeen Hoekstra.
Hij is bereikbaar onder telefoonnummer
0224-216842
en digitaal
eugeenhoekstra@ziggo.nl.
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Sportief en gezellig bezig zijn

Door: Martin Swart

“NEGENENDERTIG KEER”, roept iemand als

Yvonne Brinkman, docente van Fit + buitensport,
vraagt hoeveel keer achter elkaar er met
tennisrackets overgeslagen is. “En dat moeten wij
geloven!”, dolt een ander. De sfeer is ontspannen
en gezellig onder de deelnemers die wekelijks op
donderdagmorgen bij elkaar komen op de Cruyff
Court bij het Regiuscollege in Schagen. Ruim een
uur wordt er een gevarieerd programma afgewerkt
door de groep, waarin de leeftijd varieert van 65 tot
85 jaar.
▼ Lekker tennissen in de herfstzon

Jan Botter (74) draait nu drie jaar
mee met de groep en is enthousiast
over Yvonne: “Elke week heeft ze
andere oefenstof en ze leidt de
groep met veel humor. We doen
eerst altijd een warming-up waarbij
we lekker kunnen bijkletsen.
Intussen zetYvonne de spullen klaar
voor wat we daarna gaan doen. Dat
kunnen spieroefeningen zijn, maar
er zitten altijd wel spelvormen bij
zoals hockey, frisbee en trefbal. En
aan het eind rekken en strekken in
de kring. We zijn een hechte groep
en drinken altijd na afloop koffie
met elkaar in de Posthoorn.”
GOED WEER
“We zijn heel trouw, bijna iedereen
is er altijd”, zegt Makke van der Oord
(78). Als uw verslaggever zegt, dat

▼ Rekken en strekken aan het eind

▲ Yvonne Brinkman (midden) geeft aanwijzingen

ze er veel jonger uitziet, antwoordt
ze: “Dat komt hier natuurlijk door!”
Ze is vier jaar geleden met een
buurvrouw bij de groep gekomen
na een oproep in de krant. “Zolang
het mogelijk is ga ik ermee door
en het gekke is: We hebben bijna
altijd goed weer.” Vanaf de start
vijf jaar geleden zit Hans van Beek
(69) bij de groep. “Vroeger heb ik
aan veel sporten gedaan, maar
op een gegeven moment ging
het hardlopen niet meer en ben ik
na mijn pensioen bij deze groep

“Elke ochtend doe ik trouw
mijn ochtendgymnastiek.
Omhoog, omlaag, omhoog,
omlaag! En dan hetzelfde met
mijn andere ooglid.” (Phillis
Diller, Amerikaanse actrice,
1917-2012)
gegaan. Lekker bewegen, maar
ook het sociale aspect is belangrijk.
Ik vind sporten heerlijk en wil mee
blijven doen zolang het kan.”
LIEF-EN-LEEDPOT
“Als groep ondernemen we zelf
ook dingen”, zegt Jan Botter.
“Tijdens de zomerstop vanwege
de schoolvakantie komt een deel
van de groep iedere donderdag bij
elkaar om een paar uur te fietsen
met uiteraard een koffiepauze.
We zijn ook een keer wezen varen
en midgetgolfen. Je groeit naar
elkaar toe in de loop van de tijd en
leert elkaar steeds beter kennen.
Daarom hebben we ook een lief-enleedpot ingesteld. Op onze leeftijd
mankeert iemand nog wel eens

BEWEGEN BIJ WONEN
PLUS WELZIJN
Ook zin om meer te gaan bewegen
en anderen te ontmoeten? Naast
Fit+ buitensport in Schagen is er
op diverse locaties een uitgebreid
aanbod van vele andere vormen
van bewegen: gym in Callantsoog,
bowling, country-line dancing,
jazzballet, koersbal, nordic walking,
internationaal dansen en wandelen in Schagen, ritmisch zittend
bewegen
in
Heerhugowaard,
koersbal en Zumba in Langedijk.
In het overzicht van cursussen en
activiteiten op de pagina’s 16 t/m 18
van dit magazine vindt u op welke
dagen en tijden u terecht kunt. Ook
de website wonenpluswelzijn.nl
en de bekende servicepunten (zie
pagina’s 4 en 5) kunnen u verder
helpen.

wat.” Door sportief bezig te zijn met
de bijbehorende sociale contacten
proberen deze deelnemers dat in
ieder geval zoveel mogelijk uit te
stellen.

▼ Na afloop met elkaar aan de koffie

2e KERSTDAG OPEN

2000 m 2
OP=OP

Heerlijk wonen en slapen!

WIN EEN REIS
NAAR PARIJS

BIJ ELKE AANKOOP MAAKT U KANS OP DEZE PRIJS
ACTIE VOORWAARDEN VIND U IN DE WINKEL

ACTIE
RELAXFAUTEUIL
IN STOF

599,-

ACTIE

11.00 - 16.00 uur

RELAXFAUTEUIL BART
IN STOF: 699,–
IN LEDER:
ACTIE

799,-

NU

RELAX
FAUTEUIL
AL VANAF

599,-

RELAXFAUTEUIL LUCKY
LEDER
VANAF

899,-

DRAAIFAUTEUIL
IN STOF: 249,–
IN LEDER:
ACTIE

299,-

ACTIE

1399,-

DRAAIFAUTEUIL BOSTON
IN STOF: 329,–
IN LEDER:
ACTIE

399,-

DRAAIFAUTEUIL PU RELAX
ANTI STRESS
IN VIER KLEUREN
ACTIE

VANAF

699,-

DRAAIFAUTEUIL
ANTI STRESS
IN LEDER
ACTIE

799,-

Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357
OPEN: MA 13.00-17.30 - DI T/M VR 10.00-17.30 – ZAT 10.00-17.00

SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND ELKE ZONDAG OPEN 11.00-16.00 UUR

www.prestonslaapcomfort.nl – www.slapen-aanhuis.nl – www.atmslaapcomfort.nl

20161122

ACTIE

RELAXFAUTEUIL
LEDER

