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Thuis in
Ten Anker
Betaalbaar,
zelfstandig wonen met
zorg én service
In Ten Anker bieden
Woonzorg Nederland en
Vrijwaard een nieuw
woonconcept aan.
Betaalbaar, zelfstandig
wonen met de zekerheid
van zorg en diensten
onder één dak.

Timorlaan 139 in Den Helder

Voorzieningen
Ten Anker heeft veel te bieden. Zo zijn er uitstekende voorzieningen
zoals een winkeltje, een kapper en een pedicure. Ook worden er
regelmatig leuke activiteiten georganiseerd.
Het zorgteam van Vrijwaard biedt zorg op maat. Tegenover Ten Anker
ligt het Timorpark waar u heerlijk kunt wandelen. De bus stopt voor
de deur dus u bent zo in het centrum.

Ons aanbod voor senioren:
•
•
•

•
•

Zelfstandig wonen

•

U heeft geen indicatie voor ‘wonen met verblijf’ meer nodig om op
Ten Anker te kunnen wonen. Wanneer u bij ons komt wonen, huurt
u een zelfstandige woning van Woonzorg Nederland (huurtoeslag
mogelijk) en neemt u een servicepakket af van Vrijwaard.

•

Meer informatie
bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 13.00 uur
088 – 921 00 17 / ten.anker@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/ten_anker_woonzorgcomplex

•

1-kamerappartement (25-28 m2) met pantry en badkamer
Er is een beperkt aantal 2-kamerappartementen beschikbaar
Gebruik van de algemene ruimten zoals het restaurant,
de bibliotheek, en de tuin
Dagelijks 3-gangen diner
Mogelijkheid om mee te doen aan sport en activiteiten
Aanwezigheid huismeester en spreekuren bewonersconsulent
Mogelijkheid om extra diensten in te kopen zoals zorg, 24-uurs
personenalarmering, wasservice, huishoudelijke hulp en een
broodmaaltijd
Kale huur vanaf E 385,- en voorschot servicekosten E 134,79
per maand (inclusief gas, water en elektra). Servicepakket Vrijwaard
E 260,- per maand (dagelijks diner, huismeester en activiteiten)
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Vrijwilligerswerk is leuk
en maakt gelukkig
MET

elkaar, voor elkaar, dat is wat onze organisatie typeert. Met elkaar maken we het voor elkaar
allemaal net iets leuker in het leven, in onze nabije
omgeving en in onze samenleving.
We kijken naar elkaar om, we helpen elkaar waar nodig, we doen (meestal) wat we leuk vinden. We doen
waar we goed in zijn en we kijken naar de mens achter de vraag. Elke vraag is anders en niemand is gelijk. We kijken naar elkaar met een persoonlijke blik
en met het hart! Dat is de ziel van onze organisatie,
de drijfveer voor ons werk, we geven om mensen.
Groot of klein, dun of dik, oud of jong; het maakt niet
uit, iedereen doet mee op zijn eigen manier, met zijn
leuke en minder leuke eigenaardigheden.

Vrijwilligerswerk
En over mensen gaan we in dit nieuwe nummer van
2017 verder door. Verschillende artikelen beschrijven
vanuit het perspectief waarom vrijwilligerswerk leuk
is, waarom dat ook gelukkig maakt, wat het brengt.
Door anderen te helpen of te geven zijn we werkelijk

gelukkiger en blijven we gezonder en leven we langer. Verder leest u verhalen over wat we met zijn allen tot stand hebben gebracht, bijvoorbeeld het ontmoetingspunt de Anbouw in Noord-Scharwoude.
Zonder hulp van zoveel betrokken en actieve vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. In nog geen
drie maanden tijd is het een prachtige en gezellige
locatie geworden, een aanrader om even langs te
gaan. In dit nummer ook artikelen over wat je voor
elkaar kunt doen, bijvoorbeeld meedoen aan de telefooncontactcirkel, samen reizen of samen koken
en vervolgens samen het gezellig opeten. Tot slot
ook een verhaal over ons werkleerbedrijf aan de Zijperweg. Een plaats voor mensen die (weer) mee willen doen, waar sociale ontmoeting en leren voorop
staan. Met veel energie en dynamiek gaan we weer
richting het voorjaar, met en voor elkaar!
Petra Hoekstra en Peter de Wit,
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:	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: juni 2017

Wonen Plus Welzijn/WPW is een maatschappelijke organisatie actief in 4 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord.
Er zijn 1.200 vrijwilligers en 40 beroepskrachten betrokken
bij de organisatie en men bereikt ongeveer 5.000 inwoners
in het gehele werkgebied. Wonen Plus Welzijn biedt diensten aan op het gebied van welzijnsadvies, vrijwilligerswerk,
jongerenwerk, mantelzorg, praktische hulpverlening, maaltijden, activiteiten, burgerinitiatieven, begeleiding en diverse
projecten.
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Wat kan Wonen Plus Welzijn voor u betekenen?

Gemeente Langedijk

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel
van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan worden

Servicepunt Langedijk

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.

De Anbouw
Dorpsstraat 610
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226–318050
Thuisabonnement bereikbaar van
Ma t/m vr. 9.00-12.00 uur
langedijk@wonenpluswelzijn.nl

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
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.

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

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 •

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.
Aschwien Kandhai en Stephan van der Linden
van het jongerenwerk

Gemeente
Heerhugowaard

ONTMOETING IN DE BUURT • Bijeenkomsten om andere mensen te
leren kennen en om contacten te kunnen opbouwen. De activiteiten zijn
creatief, actief, recreatief en educatief.
PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij

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

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

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.
WERKLEERBEDRIJF
FACTORIE: WANNEER
WERKEN
NIET
VANZELFSPREKEND IS • Buurt Leer Werkbedrijf De Factorie is er

Team Heerhugowaard met links Jaleesa Sax-Neels
(welzijnsconsulent) en rechts Emma (stagiaire)

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.

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
Noordkopvoorelkaar
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

Team Hollands Kroon: v.l.n.r. Susan Tijm, Ilona Rood,
Joost Leegwater, Annet Venneker en Marika de Jager
(afwezig: Tineke de Vries)

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

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

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
• 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 van € 5,25 of minder kunt u eenThuisabonnement
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 benzinekosten à 0,33 cent per kilometer, direct te voldoen aan
de chauffeur. 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
• Ma en vr.
9.00-10.00 uur
Tel. 0226-393 335
• Ma. t/m vr. 9.00-10.00 uur
Tel. 0226-422 727
• Ma./wo./vr. 9.00-10.00 uur
Tel. 0224-551 919
• Ma./vr.
9.00-10.00 uur
Tel. 0224-561 648 (b.g.g. 06-439 698 02) 9.00-10.00 uur
Tel. 0224-296 366
• Ma. t/m vr. 9.00-10.00 uur
Tel. 06- 57150110
• Ma./wo./vr. 9.00-10.30 uur
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Directeur Peter de Wit over toekomstvisie Wonen Plus Welzijn

Met elkaar, voor elkaar

▲ v.l.n.r. Martin Swart en Hans Groen, vrijwillig redacteuren en Peter de Wit.

Peter de Wit is tien jaar duo-directeur van WPW, ontstaan na een fusie van Wonen Plus van
de Wooncompagnie en SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Schagen). De samenwerking met
de Wooncompagnie is nog steeds hecht. Zo geeft de Wooncompagnie huurders korting op het
thuisabonnement bij WPW en is WPW al jaren gehuisvest in een pand van de Wooncompagnie.
Aan dat laatste komt dit jaar een eind; de Wooncompagnie heeft een aantal kantoren gesloten
en WPW wordt eigenaar van het pand aan de Zijperweg in Schagen. Wooncompagnie zal wel
een kantoor voor haar team Buurten behouden aan de Zijperweg. Samen met het feit dat de
Wooncompagnie al zijn 65-plushuurders een jaarabonnement op de diensten van WPW aan gaat
bieden, geeft dat WPW nieuwe mogelijkheden en kansen, maar staat de organisatie tevens voor
een grote uitdaging. Een goede aanleiding voor een gesprek met Peter.
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Door: Hans Groen en Martin Swart

DE WEG KWIJT
“Praten over de toekomst van WPW
is eigenlijk ook praten over de toekomst van onze maatschappij. Er is
veel onrust in de samenleving. We
hebben misschien wel het beste
zorgstelsel in de wereld, maar het
is voor velen moeilijk te begrijpen.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor
de energiecontracten. Mensen raken de weg soms kwijt. De maatschappelijke veranderingen (vaak
voortkomend uit andere regelgeving) leiden tot nieuwe vragen aan
onze organisatie.”
ALLEEN OF SAMEN
Hij vervolgt: “Een grote uitdaging
waar WPW in deze regio voor staat,
is adequaat inspelen op de sterke
vergrijzing. Verzorgingshuizen sluiten, waardoor ouderen steeds
langer zelfstandig blijven wonen.
Daarbij is met het vorderen van
de leeftijd toch steeds meer ondersteuning nodig. De meeste mensen
hebben behoefte aan grip op het
eigen leven, willen zelfstandig hun
eigen weg kiezen. Vooral de naoorlogse generatie is mondiger en zelfstandiger geworden. Daarnaast zijn
er ook kwetsbare mensen, waarvoor goed gezorgd moet worden
en daarin speelt WPW een grote
rol. Je ziet dat mensen aan de ene

kant graag die onafhankelijkheid
(‘Ik dop mijn eigen boontjes wel!’)
willen, maar dat er daarnaast ook
behoefte blijft aan veiligheid, verbondenheid, aan samenhang. Ieder
mens heeft behoefte aan zingeving.
Mensen willen graag ergens bij
horen. Puur alleen dreig je in een
isolement te komen. Het gaat om
het zoeken naar de balans tussen
alleen en samen.”
MISSIE
“Met veertig werknemers en
ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers geven we zo’n vijfduizend
inwoners van Schagen, Hollands
Kroon, Langedijk en Heerhugowaard op vele manieren een steuntje in de rug. Ik vind het belangrijk,
dat we daarbij een zeer benaderbare, laagdrempelige organisatie zijn
en blijven, Wij proberen juist om er
voor de mensen te zijn in hun zoektocht naar de balans tussen alleenzijn en samen-zijn. Voor vragers
van zorg, hulp of ondersteuning
en voor de aanbieders daarvan: de
vrijwilligers. Daarbij komen we bij
de basis, de kernwaarde van onze
organisatie: ‘met elkaar, voor elkaar’. Dat is onze missie. Alles wat
wij doen hangt daarmee samen en
dat zal ook in de toekomst zo blijven!”

UITDAGING
Wonen Plus Welzijn is een stichting en voert haar activiteiten
uit zonder winstoogmerk. Peter
de Wit: “Het is ieder jaar weer
een kunst om de begroting sluitend te krijgen en het jaar positief te eindigen. We hebben
nog nooit verlies gedraaid en
als we geld overhouden, wordt
dat meteen weer in nieuwe
projecten gestopt. We hebben
een sobere huisvesting en zeer
lage overheadkosten. Niets
blijft aan de strijkstok hangen.
Projecten lopen soms maar kort
en dan is het de uitdaging om
weer nieuwe opdrachten binnen te halen. Zo blijven we een
organisatie in beweging. Omdat de maatschappij zo snel
verandert is het noodzakelijk
om mee te bewegen. De laatste jaren zijn we bijvoorbeeld
ingeschakeld bij het jongerenwerk in Langedijk, buurtbemiddeling in Schagen, de opvang en
integratie van vluchtelingen en
gaan we dit jaar starten met een
werkleerbedrijf (zie pagina 18)
in Schagen. Ook gaan we sterk
inzetten op de personenalarmering en ik zie in de toekomst een
rol voor ons in het duiden naar
de juiste zorg.”
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We gaan weer fietsen!
I

N mei begint het fietsen weer, de druk bezochte activiteit van Wonen Plus Welzijn. Iedere eerste maandag van
de maanden mei, juni*, juli, augustus en september kunt
u mee doen aan een tocht door de mooie omgeving van
Schagen. Dat kan op de (elektrische) fiets en in een scootmobiel.
Vertrek om 13.30 uur vanaf zorgcentrum “de Bron”
aan de Kogerlaan 36A in Schagen. U rijdt ongeveer
20 tot 25 kilometer, er wordt onderweg één of twee
keer gestopt en u bent rond 16.30 uur weer terug. U
rijdt mee voor eigen risico, de kosten bedragen € 2,00
per tocht per persoon. Voor uw eigen veiligheid rijden
de fietsen apart van de scootmobielen en er wordt getoerd onder deskundige leiding. Vooraf aanmelden is
niet echt noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld.
Voor de goede orde, dit zijn de data in 2017 voor het
fietsen:maandag 1 mei / maandag 12 juni (*5 juni vervalt vanwege 2e Pinksterdag) / maandag 3 juli / maandag 7 augustus / maandag 4 september.Aanmelden en
informatie bij het Servicepunt van Wonen Plus Welzijn
in Markt 18 aan de Torenstraat in Schagen, te bereiken
op telefoon 0224-291042 of via de mail op
schagen@wonenpluswelzijn.nl
U wordt van harte uitgenodigd om mee te rijden.

Lauw Meijers
Aangepast Wonen

06-20915051
Anita Messelaar
Havenstraat 43
1736 KD Zijdewind

info@anitamesselaaruitvaart.nl
www.anitamesselaaruitvaart.nl

Geef nierpatiënten
hun vrijheid terug.
Draag bij aan de draagbare kunstnier.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Jongerenwerk Langedijk:
‘Alle jongeren zijn welkom’
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Door: Marit Groen
Foto Margreet Frowijn

V.l.n.r. Guus Montenegro, Ouahiba Ait Salah, Melissa Bakker, Stephan van der Linden, Petra Schoon, Aschwien Kandhai

MET grote passie streeft het team

jongerenwerk Wonen Plus Welzijn
ernaar om zo goed mogelijk hulp te
bieden aan jongeren en hen de plek te
geven die zij nodig hebben. Het team
staat voor een duurzame vertrouwensband met de jongeren. Zo wordt
op een unieke manier hulp geboden
bij de vraag vanuit jongeren zelf bij
het creëren van mogelijkheden voor
hun ontwikkeling.
Onze nieuwe medewerker, doelgroepcoördinator Petra Schoon,
zorgt dat dit bereik zo groot mogelijk is. Dan gaat het niet alleen
om jongeren met persoonlijke problemen, maar ook degenen die op
zoek zijn naar contact of hulp nodig
hebben bij school of werk. Door
de brede inzet en de persoonlijke
manier van ondersteuning onderscheidt dit team zich van jongerenwerkers in andere gemeenten. Beleidsmedewerker jeugd 12+ Guus
Montenegro maakt voor het team
verschillende initiatieven mogelijk.
TALENTEN ONTWIKKELEN
Er lopen het hele jaar door allerlei
bijzondere projecten. In de huiskamer vinden, onder leiding van

Stephan van der Linden, verschillende activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd op basis van de
vraag vanuit de jongeren zelf. Hier
kunnen jongeren samenkomen,
hun talenten ontwikkelen en zelf
onderdeel van de groep zijn. Straatcoach Hassan Ait Bassou helpt jongeren onder andere door middel
van sport. Naast de trainingen die
hij biedt in zijn eigen sportschool,
worden regelmatig sportactiviteiten georganiseerd in De Anbouw.
Volgens Hassan is sport een middel
voor jongeren om hun ware aard
te kunnen tonen, doorzettingsvermogen te vergroten en om te leren
samenwerken. Daarnaast worden
voorlichtingen gegeven op basisscholen over onder andere social
media en cyberpesten. Hiervoor
worden ook themaweken en losse
voorlichtingen georganiseerd.
Student Sociaal Pedagogische
Hulpverlening, Dimitri van den
Berg en studenten Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening Ouahiba
Ait Salah en Melissa Bakker lopen
op dit moment stage bij jongerenwerk Langedijk.
BAND OPBOUWEN
Coördinator Aschwien Kandhai zet
zich in om jongeren individueel te

begeleiden. Voor hem is het belangrijk om een duurzame band
op te bouwen met jongeren. Het
gaat erom jongeren oprecht te leren kennen en niet alleen te kijken
naar wat er fout gaat, maar vooral
ook naar wat zij goed kunnen en
hoe zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Aschwien: “Wij vinden
eerlijkheid belangrijk en werken op
een vriendschappelijk, maar toch
professioneel niveau.” Wel is er behoefte aan een grotere bekendheid.
“Jongeren weten ons vaak wel te
vinden, maar weten niet dat zij ook
welkom zijn als zij geen probleem
hebben”, zegt Aschwien. “Alle jongeren kunnen op hun eigen manier
iets voor elkaar betekenen.”
IDEEËN
Vrijwilligers zijn welkom om bijvoorbeeld activiteiten te organiseren of om leuke ideeën in te brengen. Heb jij affiniteit met jongeren en
zou jij iets willen betekenen? Neem
een kijkje op de website: www.
wonenpluswelzijn.nl/jongerenwerk
of loop eens binnen in de Anbouw
op vrijdag of zaterdag en ontdek
wat jongerenwerk jou allemaal te
bieden heeft.
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Door: Hans Groen

‘Heerlijk om hier te komen’

Mevrouw Loes Schoo bezig met kaarten maken

W

ONEN PLUS WELZIJN organiseert iedere dinsdag tussen half twee en vier uur een gezellige middag
in gebouw “de Groene Schakel” aan de Anton Mauvestraat 161 in Schagen. Hier komen de mensen voor een
praatje en een kop koffie of thee, voor een creatieve activiteit of voor een spelletje.
Het is vandaag een drukte van belang. De wandelgroep is net de
deur uit, die gaan met vijftien man
twee uur wandelen in de omgeving van Schagen en uw redacteur
raakt in gesprek met mevrouw Loes
Schoo. Ze komt van Texel, maar
woont sinds eind jaren negentig in
Schagen. Alhoewel Loes nog relatief jong is (60 jaar) heeft ze geen
groot sociaal netwerk, haar kinderen wonen bovendien verder weg.
Daarbij heeft het haar in het leven
ook niet altijd meegezeten. Veel ziek
en zeer en weinig geld, dan gaat de
zon niet altijd schijnen.

middagen in de Groene Schakel te
komen. Dat bevalt haar zo goed, dat
ze steevast van plan is dat nog heel
lang te doen. Ze neemt dan haar
spulletjes om kaarten te maken mee
en toont al haar creativiteit aan de
aanwezigen. Het moet gezegd worden, ze is daar heel goed in getuige
het eindresultaat. Daarnaast is ze

KAARTEN MAKEN
Ze komt nog maar kort bij Doet
& Ontmoet. Eind november 2016
kwam ze in contact met Tiny Jonker
van Wonen Plus Welzijn die haar
aanmoedigde om op de dinsdag-

gek op fotograferen, vooral in de
natuur. Op de vraag waarom ze hier
zo graag komt antwoordt ze spontaan: “Het is hier zo gezellig en je
leert weer andere mensen kennen.
Als ik nu een boodschap in de stad

Het is hier zo gezellig
en je leert weer andere
mensen kennen.

moet doen en ik kom bekenden van
Doet & Ontmoet tegen, dan maken
we toch even een praatje. Heerlijk
vind ik dat!”
INFORMATIE
Bent u ook op zoek naar wat (meer)
aanspraak, doe dan net als Loes
en kom eens kijken bij Doet & Ontmoet. U kunt er elke dinsdagmiddag terecht en het kost u niets (behalve de koffie). U krijgt er alleen
maar veel leuks voor terug. Het
is niet nodig om u aan te melden
maar mocht u toch graag van te voren wat meer informatie hebben,
bel dan naar het Servicepunt van
Wonen Plus Welzijn in Markt 18,
telefoonnummer 0224-291042
of via de mail:
schagen@wonenpluswelzijn.nl.
Het zal u goed doen!
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Door: Bèr Gordijn

De contactcirkel voor uw
veiligheid in Langedijk
HET

Rode Kruis en Wonen
Plus Welzijn werken beiden al
jaren samen met een eenvoudig
en doeltreffend systeem om te
constateren of iemand directe
zorg nodig heeft. Dit heet de
contactcirkel. Wat is dit? Het is niet
meer (maar zeker niet minder)
dan een cirkel van mensen die
elkaar op een afgesproken tijd
bellen om te zien of alles in orde
is. In een geanimeerd gesprek met
Ank Polle (Rode Kruis), Ineke
Vroling (WPW), Pop Wiersma en
Nancy de Moed (belleidsters) en
deelneemster Dinie Rootmensen
werd de contactcirkel uitgebreid
besproken.

Omdat de mensen tegenwoordig
langer in hun huis blijven wonen
neemt de vraag naar de contactcirkel
toe. We constateren dat sommige
mensen hiervoor toch een drempel
hebben. De mensen kennen elkaar
niet, sommigen vinden het niet
prettig te erkennen dat zij toch
ouder en dus wat afhankelijker
van anderen worden. Gebleken is,
dat als eenmaal de stap genomen
is, het heel gauw went en men de
geboden veiligheid toch als heel
prettig ervaart.
Hoe werkt de contactcirkel?
Elke morgen om 8.30 uur opent de
leidster de cirkel door deelnemer 1
van de lijst te bellen. Deze neemt
op en meldt dat alles in orde is.
Vervolgens belt deelnemer 1 naar
deelnemer 2, en zo herhaalt zich dit
proces tot de laatste deelnemer de
leidster weer belt.
Voordelen op een rijtje:
-gevoel van veiligheid
-deelname is gratis
-als er niet wordt opgenomen,

▼ Dinie Rootmensen (Foto Nancy de Moed)

wordt actie ondernomen via een
contactpersoon
-sociaal contact met andere leden
-twee keer per jaar een leuke
bijeenkomst voor de leden
-kinderen hebben een rustig gevoel
(er wordt gelet op de ouders)
Vrijwillige leidster worden?
Momenteel zijn er twee cirkels,
maar we willen dit aantal graag
uitbreiden. Hiervoor is Wonen Plus
Welzijn dringend op zoek naar
vrijwilligers die deze cirkel kunnen
leiden. Ieder is elke vier weken een
week aan de beurt om de cirkel te
starten en af te sluiten. Interesse?
Neem dan contact op en vraag naar
Servicepunt Langedijk.

De Factorie Langedijk is verhuisd
NU het servicepunt van Lan- iedereen die was- en strijkwerk wil

gedijk een nieuw onderkomen
heeft gevonden in de Anbouw in
Noord-Scharwoude, was het belangrijk dat ook Werkleerbedrijf
De Factorie een nieuwe plek vond.
Dit is Woonzorglocatie Buitenzorg
geworden, in een ruimte bij de
binnentuin.

Op de dinsdag- en donderdagochtend wordt u hier hartelijk ontvangen met een kopje koffie en kunt uw
klussen voor het thuisabonnement
doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer
u vervoer nodig heeft naar een arts
of fysio, een klusje aan huis wilt laten doen of hulp bij administratie
nodig heeft. In deze ruimte worden ook de wassen gedraaid voor

laten doen.

ERKEND LEERBEDRIJF
Irene Ruijter: “De Factorie heeft een
mooie sprong voorwaarts gemaakt.
Vanaf eind vorig jaar zijn we namelijk officieel aangemerkt als erkend
leerbedrijf door het UWV. Door
deze uitkeringsinstantie kunnen nu
ook mensen naar ons worden doorverwezen. Wij zijn er voor iedereen
voor wie werken en leren niet vanzelfsprekend is. Wij bieden nieuwe
kandidaten de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld via de was- en strijkservice
of andere klussen in Buiten Zorg
of daarbuiten. Zo kunnen zij vaardigheden opdoen die helpen een
volgende stap te maken naar de ar-

beidsmarkt of naar scholing.” Chadia is een voorbeeld van iemand
die dankzij de begeleiding via de
Factorie weer een nieuwe stap kon
maken naar een opleiding. Haar
verhaal is te lezen in het volgende
WPW Magazine.

Afasiecentrum
Noord-Holland-Noord
Het Skager AC maakt onderdeel uit van het afasiecentrum Noord Holland Noord.
Dat betekent dat we de komende jaren in toenemende mate specifiek aanbod ontwikkelen voor
mensen met afasie.
Afasie is een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel zoals bijvoorbeeld na een beroerte.
Het begrijpen van gesproken taal, het lezen schrijven en/of het vinden van de juiste woorden is
dan aangedaan.
Wij bieden voor mensen met afasie op dit moment de Afasie Behandel Groep. Deze draait jaarlijks
van oktober tot mei. Daarnaast bieden we SMTA; spraak muziek therapie voor mensen met afasie
of een apraxie van de spraak.
Een apraxie van de spraak houdt in dat je het woord weet en ook de klanken die nodig zijn maar
dat de hersenen een andere beweging inzetten met de mond of tong dan dat jij bedoelt.
Dit doorbreken vraagt veel oefening maar is in veel gevallen met SMTA mogelijk. De SMTA is een
combinatiebehandeling en wordt gegeven door Diana Ransijn ( muziektherapeut)
en Marielle Koelewijn (logopedist/afasietherapeut) Afasie en apraxie van de spraak komen
vaak samen voor na hersenletsel.
De communicatie is dan ernstig bemoeilijkt. Cliënten op het Skager AC hebben vaak de
revalidatieperiode achter de rug en komen in een nieuwe levensfase.
De afasietherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van de cliënten in deze fase.
We zijn erg enthousiast over ons aanbod omdat we merken dat het werkt!
Contact persoon: Popko Noordhuis
te bereiken via mail:
popko.noordhuis@esdege-reigersdaal.nl

Bij de polikliniek
in Heerhugowaard
kan ik zó terecht.

Polikliniek Heerhugowaard
Middenwaard 45
575 30 30
poliheerhugowaard.nl
ma-do 7.30-17.00u vr 7.30-12.30u
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Personenalarmering ook
buiten uw woning mogelijk
VINDT u het ook fijn om lekker even te wandelen
maar heeft u wel personenalarmering nodig? De
alarmering van Wonen Plus Welzijn kan u hierbij
helpen. Deze alarmering kunt u binnen in uw
woning gebruiken en maar ook daar buiten.

Eén druk op de knop en u alarmeert drie personen
tegelijk. De persoon die als eerst reageert, daar krijgt u
contact mee. Voordeel van de personenalarmering van
WPW is dat er niet in de voicemail terecht gekomen
kan worden en er door gebeld wordt naar de andere
contactpersonen. Waardoor u altijd hulp kunt krijgen
van uw eigen contactpersonen.
Meer weten over personenalarmering? 3 april om
14.30 uur in Trefpunt Rozenlaan te Heerhugowaard, 5
april om 14.00 in Onder de Acacia’s te Schagen en 19
april om 14.30 in de Anbouw te Langedijk.

KOSTEN
De kosten van een personenalarmering van Wonen
Plus Welzijn zijn € 21,95 per maand. Hiervoor krijgt u
het apparaat ter beschikking. Wij installeren het apparaat voor u en u krijgt uitleg. Indien gewenst bij u thuis. Bij storingen aan het apparaat zorgen wij binnen 24
uur (tijdens werktijden) voor een oplossing. Als u lid
bent van het thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn
dan krijgt u de eerste maand gratis.
Wilt u meer informatie of wilt u de alarmering aanvragen neem contact op met Wonen Plus Welzijn (alarmering@wonenpluswelzijn.nl of 0224-273140).

• PRIK HET OP HET BORD •
Meneer van 87 jaar,
Wieringerwerf zoekt
iemand om te praten over het nieuws,
maatschappelijke
ontwikkelingen en
dergelijke.
Meneer is zeer sociaal
en drinkt graag een
borreltje in de (na)
middag.
Er is sprake van beginnende dementie.
Op dinsdag en/of
donderdag, voorkeur
man.

Keez maatje gezocht
voor de donderdagochtend bij de Doet en
Ontmoet in Heerhugo
waard.

In Langedijk willen we
een activiteitengroep
voor alleengaanden
starten. Samen wandelen of fietsen, een
avondje theater of
film. Wie doet er mee
?

amen
Kom lekker s . Elke laatste
koken en eten aand 16.00dinsdag vd mde Groene
19.00 uur in agen of om
Schakel, Sch derdag De
de week op donagen 10.00Blokhut, Sch
13.00 uur.

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

Lukt ons! helpt bij het vinden van
geld, kennis, diensten of andere middelen via
crowdfunding. Wilt u voor uw vereniging of
stichting een activiteit organiseren? Of heeft
u een goed plan om uw dorp of stad leuker te
maken? Dit kan van alles zijn: een speelplek voor
de kinderen uit de buurt, extra attributen voor
de sportvereniging, een wekelijkse leesclub voor
alleenstaande ouderen. Zorg dat het niet alleen een
idee blijft, maak gebruik van Het lukt ons! Het idee
is om zoveel mogelijk mensen uit uw eigen netwerk
(de crowd) enthousiast maakt voor uw project.

Vraag vrienden, bekenden en familie om te helpen:
online of offline, met een donatie, als vrijwilliger of
met andere middelen.
Het is belangrijk dat het idee zo aansprekend
mogelijk wordt verteld en de acties om geld te
verzamelen de aandacht trekken. Wonen Plus
Welzijn kan daarbij ondersteunen. Er zijn 3
actieperiodes per jaar: in februari, mei en oktober.
Een actieperiode duurt ± 6 weken.
Meer weten? Kijk op www.hetluktons.nl of mail
naar burgerinitiatieven@wonenpluswelzijn.nl
Aanmelden kan ook op beide manieren.

Kom maar op met
uw ideeën
W

E kunnen ons in het veilige Nederland
nauwelijks voorstellen hoe het is als je je
land moet ontvluchten. Als je alles wat je
hebt moet achterlaten en in een vreemd
land je weg weer moet zien te vinden. Je
spreekt de taal niet, je kent de cultuur niet
en je mist je familie en vrienden om je
heen. Dan is het lekker als er mensen zijn
die om je geven, die bereid zijn je op weg
te helpen.
Gelukkig zijn er al veel initiatieven op dit
gebied. Een mooi voorbeeld van burenhulp
is te vinden in het Wonen Plus Welzijn
Magazine nummer 4 – 2016 over Zebib
Nasser uit Eritrea en haar Nederlandse
buurvrouw Bien Noort.

Wonen Plus Welzijn wil in samenwerking met de gemeente Schagen
inwoners en nieuwkomers bij elkaar
brengen. Heeft u ideeën of wilt u
helpen, maar weet u niet goed waar
u moet beginnen? Neem dan contact
met ons op. Dat kan per telefoon
op nummer 0224-291042 of via
de mail op burgerinitiatieven@
wonenpluswelzijn.nl

Door: Esther van Vugt
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Vrijwilliger
zijn
M

IJN naam is Melanie Blok, 42
jaar en sinds juli 2016 vrijwilligster
bij Wonen Plus Welzijn. Hoe ben ik
betrokken geraakt bij WPW? Mijn
man Gerard Blok was al sinds april
vrijwilliger. Door zijn enthousiasme
en verhalen waar hij mee thuis kwam,
werd ik toch enigszins nieuwsgierig,
maar durfde niet echt de stap te zetten
om er iets mee te doen. Op een dag
richting de zomervakantie kreeg ik de
vraag gesteld of ik het leuk zou vinden
om Jaleesa te ondersteunen met de
correspondentie.

v.l.n.r. Gerard Blok, Melanie Blok, Jaleesa Sax en Dieter Bartels

Aangezien dat mijn beroep jarenlang geweest was, werd ik enthousiast en op de Open Dag in juni
vorig jaar had ik daarover een gesprek en werd ik vrijwilligster op de
achtergrond. Doordat ik veel vaker
contact had met Wonen Plus Welzijn en vaker over de vloer kwam,
begon ik me er thuis te voelen. Alle
vrijwilligers zijn even hartelijk en
voor een kopje koffie en een praatje
is altijd ruimte.
VRIJHEID
Om Wonen Plus Welzijn verder te laten groeien en om de eenzaamheid
op de zondag tegen te gaan, zijn
we vanaf november 2016 gestart
met zondag activiteiten. We hebben de vrijheid gekregen om met
leuke ideeën te komen en daarmee
zijn we gewoon begonnen. Het was
niet erg als er maar een paar mensen kwamen, want je moet ergens
beginnen. In ene was ik bezig op de
voorgrond en kwam nu zelf ook in
contact met de leden en de mensen
waarop wij ons richten en ik vond
het leuk, echt leuk, iets wat ik van
mezelf niet verwacht had. Het gevoel dat je krijgt als je de leden ziet
met een lach op hun gezicht, omdat
ze een leuke middag hebben gehad, geeft zoveel voldoening.

BINGO
Een succesnummer op de zondag
is onze bingo, elke tweede zondag
van de maand is er een bingo met
hele mooie en leuke prijzen. Samen
met Gerard Blok en onze vaste gastvrouwen Bep en Petra trakteren wij
een ieder die aanwezig is op een
super gezellige middag. Drie edities hebben we nu achter de rug en
inmiddels hebben wij al een aantal
vaste klanten die zich al verheugen
op de volgende editie. Ben ik trots,
ja natuurlijk. Over trots gesproken,
blik ik ook nog even terug op het
kerstdiner op Eerste Kerstdag. Ik
was onderdeel van een team van
vier dat ervoor gezorgd heeft dat
onze gasten geen eenzame kerst
hebben gehad, wat een mooie bijzondere middag is dat geworden.
Een ervaring die ik altijd met me
mee zal dragen.
Het vrijwilliger zijn bij Wonen Plus
Welzijn heeft er aan bijgedragen,
dat mijn eigen stukje ‘welzijn’ er
ook op vooruit is gegaan. Het mes
snijdt namelijk aan twee kanten,
onze leden worden blij van hetgeen
wat wij voor hun kunnen betekenen
en dat zorgt bij mij ook voor een
glimlach en blijheid. Dan is de cirkel uiteindelijk weer rond.
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CURSUSS EN EN ACTIVITEITEN IN DE RE

SCHAGEN:

GYMNASTIEK SCHAGEN :
Vrijdag: 9.30 tot 10.15 uur. De Blokhut, Loet 10, Schagen.
GYMNASTIEK
Callantsoog: woensdag: 10.00 tot 11.00 uur.
Dorpshuis, Kolfweid, Jewelweg 7c, Callantsoog.
JAZZBALLET:
Woensdag van 11.15 tot 12.45 uur.
Balletschool, Julianalaan 4b, Schagen.
NORDIC WALKING:
Donderdag loopgroep: 13.30 tot 14.30 uur.
Vrijdag loopgroep: 9.30 tot 10.30 uur.
Diverse buitenlocaties, Schagen.
FIT + BUITENSPORT:
Donderdag: 9.00 tot 10.00 uur.
Cruyff Court naast Regius College, Schagen.
COUNTRY-LINE DANCING:
Dinsdag: 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur.
Onder de Acacia’s, Acaciaplein 400, Schagen.
INTERNATIONAAL DANSEN I.S.M. KAVAL:
Dinsdag: 14.00 tot 15.30 uur. Vrijdag: 14.00 tot 15.30 uur.
Scoutinggebouw, Menisweg 6, Schagen.
KOERSBAL:
Dinsdag: 9.30 tot 12.00 uur.
Spartahal, Zuiderweg 2a, Schagen.
BOWLEN:
Dinsdag bowlen: 13.30 tot 15.00 uur.
Donderdag bowlen: 15.00 tot 16.30 uur.
Op donderdagavond is er bowlen voor ouderen gemengd met
jongeren vanaf 25 jaar. Bowlingcentrum Schagen.
ENGELS TUITJENHORN:
Dinsdag: 9.30 tot 10.30 uur of 10.45 tot 11.45 uur.
De Hoge Akker, Dorpsstraat 35, Tuitjenhorn.
DUBBELKLIK:
Woensdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur. Computercursus van
zes dagdelen. In de Konkelhoek van Woonzorgcentrum
De Bron, Kogerlaan 36a, Schagen.
DIGITALE FOTOBEWERKING:
Dinsdagochtend: 10.00 tot 12.00 uur. Cursus van drie dagdelen In de Konkelhoek van Woonzorgcentrum De Bron,
Kogerlaan 36a, Schagen.

SCHAGEN: DOET & ONTMOET
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 16.00 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.

HOLLANDS KROON:
INLOOPOCHTEND:
6 april en 20 april, 4 mei en 18 mei, 1 mei en 15 juni.
Van 10.00 tot 12.00 uur. Posthuis Middenmeer.
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFE):
20 april, 18 mei en 15 juni.
Van 10.00 tot 12.00 uur. Posthuis Middenmeer .
PARKZICHTACTIVITEITEN:
23 maart en 22 juni.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Parkzicht Hippolytushoef .
BRUNCH:
24 april, 29 mei, 26 juni.
Van 11.30 tot 13.30 uur. Trambaan/Nieuwe Niedorp.
ONDERSTEUNINGSGROEP MANTELZORGERS:
eens per maand op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur.
Wieringermeer/Wieringen.
PLUS(ONTMOETINGS)GROEP:
5 januari, 4 mei, 1 juni.
Van 13.30 tot 16.00 uur. Cultuurschuur/Wieringerwerf .
GESPREKSGROEP:
4 april, 2 mei, 6 juni.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Trambaan/Nieuwe Niedorp.

MOLENWEID/WIERINGERWAARD
BINGO: 1e donderdag vd maand 14.30 uur
KEGELEN: 3e donderdag vd maand 14.30 uur
COMPUTERHULP: dinsdag 10.30 uur.
GESPREKSGROEP: 2e vrijdag vd maand 19.00 uur
OM DE WEEK 14.30 UUR
LEESTAFEL:
woensdag 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei, 14 en 28 juni
OPEN CAFÉ:
vrijdag 7 , 21 april, 5, 19 mei, 2, 16 en 30 juni

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

EGIO MAART, A PRIL, MEI EN JUNI 2017
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.

HEERHUGOWAARD: AGENDA
Trefpunt Rozenlaan, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
CREA CAFÉ :
Dinsdag.van 10.00 tot 12.00 uur.
€ 2,- incl koffie/ thee.
SAMEN KOKEN EN ETEN:
Eerste woensdag van de maand Van 11.00 tot 13.00 uur.
Kosten €10,-.
DOET & ONTMOET:
Woensdag: 10.00-12.00 uur. Donderdag: 10.00 tot 12.00 uur.
€ 2,- incl koffie/ thee.
COMPUTER INLOOP:
Donderdag in de oneven weken van 10.00 tot 12.00.
€2 incl. koffie/ thee.
ZONDAG ACTIVITEITEN:
• Elke tweede zondag van de maand bingo. € 5 vijf kaarten of €1
per losse kaart.
• 6 maart, 28 mei 25 juni keeztoernooi. €2,50
23 april sjoelen. €2 .
• Inloop vanaf 12.30 en activiteit duurt van 13.00 tot 15.00.
PAAS BRUNCH:
Eerste paasdag 16 april. Opgave voor 9 april. €7,50.
HIGH TEA:
15 juni 10.30 tot 12.00. €7. Opgave voor 29 mei.
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DOET U MEE?
CURSUSSEN IN LANGEDIJK
VAN SEPTEMBER T/M JUNI
Schrijf uw eigen levensverhaal.
Countryline dansen Anbouw.
Countryline dansen Behouden Huis.
Koersbal Anbouw.
Zumba Anbouw.
VAN SEPTEMBER T/M JULI
Fit-plus Gym Anbouw.
Fit-plus Gym Sint Pancras.
VAN SEPTEMBER T/M APRIL
Schilderclub Anbouw.
U kunt vrij instromen en betaalt vanaf de datum waarop u start.
VAN FEBRUARI T/M APRIL
Yoga (nieuw) Anbouw.
VAN MAART T/M MEI
Zumba (nieuw) met spierversterkende oefeningen.
CURSUSSEN DIE REGELMATIG HERHAALD WORDEN:
Kunstgeschiedenis.
Koken voor mannen.
Zelfverdediging.
ADRESSEN:
De Geist, Vinkenlaan 7, Sint Pancras.
De Anbouw, Dorpsstraat 610, Noord-Scharwoude.
Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, Oudkarspel.
Westervenne, Platte Ven Hoofdingang recreatiezaal,
Noord-Scharwoude.
NIEUWE ACTIVITEITEN ANBOUW:
Mannenpraat.
Kook- en Eetclub.
Samen boodschappen doen, koken en vervolgens samen eten!
Eens per maand op woensdag

VOOR EEN SPEL, SAMEN ETEN, EEN ACTIVITEIT OF EEN PRAATJE
Kom langs voor een kopje, een (kaart)spel, een activiteit, om de krant te lezen of waar u ook maar zin in
heeft. Doet en Ontmoet is elke maandagmiddag in Veldzorg, dinsdagmiddag in de Geist in Sint Pancras, don-

derdagmiddag in het Behouden Huis en Buiten Zorg.
Vrijdagochtend bent u welkom in de Anbouw te NoordScharwoude. Bij Doet en Ontmoet is ook regelmatig
een Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur aanwezig voor al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Elke donderdagochtend zijn er bij Wonen Plus Welzijn
vrouwenactiviteiten. De maand wordt afgesloten met
een ladies night op de laatste zaterdagavond. Elke
woensdagmiddag bent u welkom bij het Haak- en crea
café en elke eerste en derde woensdag van de maand
bij Samen Eten in Westervenne.
Voor alle prijzen, info en opgave: kijk op www.
wonenpluswelzijn.nl bij activiteiten en cursussen of
haal de activiteitengids op in De Anbouw of vraag deze
aan bij het servicepunt van Langedijk
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Nieuw bij Wonen Plus Welzijn:
het werkleerbedrijf
Elders in dit magazine kondigt
directeur Peter de Wit aan, dat
Wonen Plus Welzijn eigenaar wordt
van het pand aan de Zijperweg
en dat alle 65plushuurders van de
Wooncompagnie een jaar gratis het
Thuisabonnement van WPW krijgen
(inclusief
het
WPW-magazine).
Daarmee kunnen ze van alle diensten
van WPW gebruik maken. Naar
verwachting zal de vraag naar die
diensten toenemen en daarvoor zijn
meer vrijwilligers nodig. Een grote
uitdaging voor WPW, maar ook
kansen om meer mensen een stap
vooruit te helpen. Daarom gaat WPW
in de vroegere werkplaats van de
Wooncompagnie aan de Zijperweg
eenw erkleerbedrijf opzetten.

Door: Martin Swart
en Hans Groen

We horen van Petra Hoekstra en Esther van Vugt, beiden lid van de werkgroep werkleerbedrijf, hoe het project er op dit moment voor staat. Esther: “We willen
mensen uit de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en
Langedijk, die door diverse omstandigheden al langere tijd zonder werk zijn of die nog nooit een baan hebben gehad, een werk- en leerplek bieden binnen onze
bestaande diensten.” Petra vult aan: “Eigenlijk doen we
dit al heel lang op individuele basis, mensen met een
achterstand binnen het kantoor of daarbuiten (bijvoorbeeld in de klussendienst) weer ‘arbeidsfit’ maken. Ze
weer zin in werk geven, structuur in hun leven bieden
en ze uit een isolement halen. Nieuw is, dat het nu
grootschaliger en als aparte activiteit wordt opgezet.”
MAATJE
Binnen WPW is er de mogelijkheid om door te stromen
naar vele soorten vrijwilligerswerk. Het is de bedoeling
om vrijwilligers trainen tot maatjes die mensen binnen
het werkleerbedrijf gaan ondersteunen. Binnenkort
gaan de eerste tien vrijwilligers (vijf uit Schagen en vijf
uit Langedijk) met hun training beginnen. Esther: “We
denken, dat ook studenten van MBO en HBO bij ons als
stagiair ervaring op kunnen doen als maatje.”

▲ werkgroep werkleerbedrijf: boven v.l.n.r Petra Hoekstra,

Aschwien Kandhai, beneden v.l.n.r Esther van Vugt,
Irma Giling, Irene Ruijter

VERBOUWING
Petra voorziet een geleidelijke groei in het aantal mensen, dat van deze mogelijkheid gebruik gaat maken.
Daarom is nog niet te zeggen wanneer het werkleerbedrijf precies in gebruik zal worden genomen, wat voor
werkleerplaatsen er gaan komen en hoeveel mensen
er een plaats gaan krijgen. Het pand wacht in ieder
geval eerst een grondige verbouwing. De werkgroep
hoopt eind 2017 het zover op orde te hebben, dat het
werkleerbedrijf dan flink kan gaan groeien.
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Door: Martin Swart

Vrijwilligerswerk maakt mensen gelukkig
IN zijn column in het NHD schreef psycholoog René Diekstra op 12 dec. jl. lukkiger wereld, want degenen die

over wat mensen een beter gevoel geeft: een financiële meevaller aan jezelf
besteden of aan een ander. De conclusie op basis van beschikbaar onderzoek
was, dat geven meestal het gelukkigst maakt.
gelukkiger en kalmer, beter bestand
tegen stress en krijgt ons zelfbeeld
een positieve injectie.”

“Maar niet alleen voor geld, ook
voor andere ‘dingen’ geldt dat geven meestal gelukkiger maakt dan
ontvangen. Anderen tijd, aandacht,
gezelschap of hulp geven resulteert
vaak in een gevoel van innerlijke
warmte. Maar we voelen ons niet
alleen goed bij het helpen van anderen, het doet ons ook werkelijk
goed. Onze hersenen produceren
bij of door het geven aan anderen
stoffen die onze emotionele centra
positief doen aanslaan. Door te helpen of te geven zijn we een tijdlang
lichamelijk en psychisch werkelijk

LANGER LEVEN
Oudere vrijwilliger is gezonder en
leeft langer. “Maar de meest indrukwekkende recente bevinding
uit onderzoek vind ik toch wel, dat
70-plussers die aan en daarmee ook
om andere ouderen geven, gezonder zijn en langer leven. Dat geldt
ook voor de 70-plussers die eerder nog nooit aan vrijwilligerswerk
hebben gedaan, maar dat vanaf die
leeftijd wel zijn gaan doen. En zijn
blijven doen. Juist dat laatste blijkt
wezenlijk. Onderzoek laat zien dat
mensen die met een zekere regelmaat, bijvoorbeeld een bepaalde
dag in de week, op verschillende
manieren aardig of behulpzaam of
genereus voor anderen zijn daar
niet alleen zelf gelukkiger van worden. Ze dragen ook bij tot een ge-

zij door hun hulp gelukkiger maken, zijn op hun beurt weer meer
geneigd aan anderen te geven, die
- gelukkiger - op hun beurt weer
meer geven aan weer anderen. Zo
ontstaan virtueuze cirkels (van virtus = deugd). En daar kunnen we er
nooit genoeg van hebben.”
Bent u geïnspireerd door dit
verhaal? Overweegt u om ook
vrijwilliger te worden? Wonen
Plus Welzijn kan u daarbij helpen. Dat kan op verschillende
manieren: u kunt kijken op de
site www.wonenpluswelzijn.nl,
maar u kunt ook bij alle servicepunten terecht; dat kan
per e-mail, telefonisch en u
kunt gewoon langs gaan.
Daarnaast biedt de website
www.noordkopvoorelkaar.nl
(de online-marktplaats voor iedereen die wil helpen, of juist
wat hulp kan gebruiken) een
andere mogelijkheid om vrijwilligerswerk te vinden.

Samen smaakt het net wat lekkerder!
bij Wonen Plus Welzijn. U komt
DE warme maaltijd maken en die den
één of twee keer per maand bij elin je eentje opeten is niet zo leuk.
Voor je er erg in hebt sla je een warme
maaltijd over en daarna nog één en
nog één. Dat gaat natuurlijk niet goed,
lichaam en geest hebben brandstof
nodig om goed te functioneren.

Een goede oplossing is om mee te
doen aan de gezamenlijke maaltij-

kaar en bepaalt mee wat er die dag
op tafel komt. Vervolgens doet u
met enkele anderen de boodschappen en helpt vervolgens om de
maaltijd klaar te maken. Het hoogtepunt is natuurlijk de maaltijd zelf,
die geurig dampend op tafel wordt
gezet. Het ruikt en smaakt meteen
een stuk lekkerder, een feestelijk
glaasje wijn of fris er bij maakt het
zelfs tot een feestmaal.
DEELNEMEN
Wilt u deelnemen aan zo’n gezamenlijke maaltijd, neem dan contact op met één van de Servicepunten van Wonen Plus Welzijn (u vindt
die elders in dit Magazine). Daar
kunnen ze u vertellen of dit in deze
regio mogelijk is en wat de kosten
zijn.
Door: Jaleesa I. Sax-Neels

SAMEN ETEN IN
HEERHUGOWAARD
Wonen Plus Welzijn Heerhugowaard organiseert één keer
per maand op woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur een gezamenlijke maaltijd in haar gebouw Trefpunt Rozenlaan. Daar
bestaat ook de mogelijkheid om
aan een workshop ‘Lekker Koken’ mee te doen. Krista Boots
onthult daar de geheimen van
een lekkere maaltijd.

60+ bus Schagen
Havenweg 12b, 1767 EC Kolhorn, tel. 0224-531441
info@martboukes.nl, www.martboukes.nl

Husqvarna Automower
Wilt u ook een mooi gazon? Maar zonder dat u zelf het gazon hoeft
te maaien, dan is Automower ® de machine voor u! Stil, elektrisch
aangedreven en volledig automatisch wanneer ú dit wilt!. Rustig
wordt uw gazon frequent gemaaid in willekeurige patronen gemaaid. De kleine stukjes gras vallen terug in het gazon: dit vormt
een natuurlijke bemesting. Aangedreven door elektriciteit, Automower ® biedt u een meer milieuvriendelijke alternatief. Geen uitstoot van uitlaatgassen en een laag energieverbruik.

60+ bus Schagen
Vervoer voor ouderen van deur tot
deur binnen de stad Schagen
Vervoer aanvragen: 0224-272888
één werkdag van tevoren
tussen 14.00 en 15.30 uur

Service, het hele jaar door!

Bij Otto’s
zit u altijd
goed.

voor overige informatie:
secretariswg60plusbus@gmail.com

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
Zadelkruk
1752Tel/fax:
JN Sint Maartensbrug
0224-561322
- Bouwkundig advies
Tel/fax: 0224-561322
De zadelkruk heeft een anatomisch
Mobiel: 06-201 330 20
Mobiel: 06-201 330 20
- Bouwaanvraag
gevormd zadel, dat het bekken
e-mail:
stiba@hetnet.nl
e-mail:
stiba@hetnet.nl
- Aanbouw van serre, (bij)keuken
en
kantelt en zorgt voor een
www.stibabouwbedrijf.nl
www.stibabouwbedrijf.nl
garage
ontspannen rughouding.
- Verbouwing van o.a. keuken,
Aannemersbedrijf Stiba zorgt o.a.
kamer en badkamer
Stiba zorgt o.a.
voorAannemersbedrijf
uw:
- Vervangen van kozijnen, ramen
ofuw:
voor
- Bouwkundig advies
deuren
- Bouwaanvraag
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
- Bouwkundig advies
- Aanbouw van serre, (bij)keuken en
- Onderhoudswerkzaamheden
- Bouwaanvraag
garage
- Verbouwing
van o.a.
- Aanbouw
vankeuken,
serre, (bij)keuken en
kamer
en
badkamer
garage
- Vervangen van kozijnen, ramen of
- Verbouwing van o.a. keuken,
deuren
OPENINGSTIJDEN:
ALGEMENE GEGEVENS:
kamer
en badkamer
Plaatsen
dakkapellen
en dakramen
Broeker Werf 14
Maandag: 09.00 - 17.30
1721 PC Broek op Langedijk
- Onderhoudswerkzaamheden
Dinsdag:
08.30 - 17.30
Vervangen
van
kozijnen, ramen of
(0226) 316 011
Woensdag: 08.30 - 17.30
info@ottos.nl
Donderdag: 08.30 - 17.30
deuren
Vrijdag:
08.30 - 17.00
Kijk ook op ottos.nl
Zaterdag:
09.00 - 16.30
alles voor kantoor
sinds 1876
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
- Onderhoudswerkzaamheden
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Door: Hans Groen

Het gemak van de 60+ bus in Schagen
WE moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven

wonen, het is al vaak gezegd en geschreven. Een
belangrijk instrument daarbij is de 60+ bus, die
er voor zorgt dat mensen ook op hoge leeftijd nog
redelijk mobiel zijn. Hoog tijd om eens een dag met
de 60+ bus (ook wel Makado-bus genoemd, naar
de belangrijke sponsor) mee te rijden. Eerst wordt
uw redacteur bijgepraat over het ontstaan van deze
voorziening. Dat gebeurt door Simon Carmio, die
vanaf het begin bij de 60+ bus is betrokken. Hij is
al 28 jaar chauffeur en is bovendien al vele jaren de
voorzitter van de stichting die dit vervoer organiseert.
Het begon allemaal een kleine dertig jaar geleden. Busmaatschappij NZH schrapte de stadslijn 159 in Schagen
waardoor veel mensen van transport verstoken raakten. Samen met de Ouderenbonden en met de inzet
van toenmalig wethouder Jac van Delft werd de 60+
bus opgericht. Overdekt winkelcentrum Makado stond
garant voor een sponsorbedrag en dat doen ze tot op
de dag van vandaag. Het grote voordeel van deze voorziening is, dat de mensen thuis worden opgehaald en
voor de deur van hun bestemming worden afgezet. Dat
kan alleen in de stad Schagen. Door financiële bijdragen van veel bedrijven uit onze gemeente en door de
gemeente Schagen zelf kan de ritprijs laag worden gehouden: € 1,00 per rit. De ritten moeten één werkdag
van te voren tussen 14.00 en 15.30 uur worden aangevraagd via telefoonnummer 0224-272888.

▲ Gerard Kooiman (l) en Simon Carmio,
twee steunpilaren van de 60+ bus

dan op het afgesproken tijdstip ook weer opgehaald
natuurlijk. Eén mevrouw gaat iedere dinsdagmiddag
met de 60+ bus naar “de Waldhoorn” in Waldervaart
om daar te bridgen. “Wij reden vanaf 8 november 1988
(de eerste rit) tot nu toe ongeveer 750.000 kilometer
in ongeveer 300.000 ritten”, vertelt Gerard trots. Al die
jaren met zoveel verschillende chauffeurs zonder noemenswaardige schade. Hulde!
INFORMATIE

VRIENDELIJK WOORD

Dan wordt het tijd om op de bus te stappen. Vandaag
is Gerard Kooiman de chauffeur en die doet dit toch
ook al weer zeven jaar met groot enthousiasme. Hij
helpt alle passagiers in en uit de bus, rijdt hun rollator voor en heeft voor iedereen een vriendelijk woord
over. Daarnaast is Gerard secretaris van de stichting.
De meeste mensen gaan van huis naar het Makado
Centrum, naar de dokter, naar de kegelbaan of naar
“Doet & Ontmoet” in de Groene Schakel. Ze worden

Alhoewel het aantal passagiers door de jaren heen
enigszins afneemt (wellicht door de opkomst van de
booster en 45 km voertuigen) is de 60+ bus een niet
meer weg te denken voorziening in de stad Schagen.
Mocht u na het lezen van dit artikel als vrijwilliger iets
willen doen voor de 60+ bus, als chauffeur/chauffeuse
of als telefonist(e), vraag dan eens meer informatie aan
bij het Servicepunt van Wonen Plus Welzijn in Markt 18
in Schagen, telefoonnummer 0224-291042 of via de
mail: schagen@wonenpluswelzijn.nl. U rijdt volgens
schema ongeveer drie keer in de
maand.
Er zijn meer vervoersmogelijkheden in de gemeente Schagen, u
vindt die in een handzame folder
die u bij Wonen Plus Welzijn kunt
aanvragen.
U kunt binnen de gemeente Schagen gebruik maken van verschillende vervoerders. Naast de 60+ bus rijden de Seniorenbus Schagen en Graag Gedaan. Heeft
u vervoer nodig voor wat verder weg, dan
kunt u gebruik maken van Valys. Op deze
manier kunt u actief blijven en uw sociale
contacten blijven onderhouden. Kijk ook
op www.schagen.nl voor meer informatie.

advertorial

COLUMN
De mobiele adviseur
komt naar je toe

‘Ik schaam me niet dat ik zo nu en dan
een traantje wegpink in mijn werk. Dit
klinkt natuurlijk best raar voor een medewerker van een bank. Maar als mobiele
adviseur van de Rabobank kom ik bij
mensen thuis. Ik word ingeschakeld als
klanten - al dan niet tijdelijk - onmachtig
zijn om naar een vestiging te gaan en
online te bankieren. Over het algemeen
zijn dat ouderen, en meer dan eens ook
mensen die aan het einde van hun leven
zijn gekomen en nog een aantal financiële zaken op orde willen hebben.’
FOTOBOEKEN
‘Ik heb ooit meegemaakt dat iemand
letterlijk zei, toen het geld geregeld was
voor een kleine donatie aan zijn kinderen: “Nu kan ik rustig sterven.” Dat raakt
je natuurlijk en dan komen de emoties
los. Op een ander moment word je bijna
naar binnen getrokken en blader je voor
je het weet door oude fotoboeken, genietend van een kopje koffie met koekjes die
speciaal voor jou gekocht zijn. De afwisseling maakt het leuk.’
MOBIELE ADVISEUR
‘Naast de huisbezoeken heb ik ook
spreekuur in zorginstellingen, sta ik op
beurzen en geef ik workshops online
bankieren, ook een-op-een bij klanten
thuis. Ik rij overal heen, ook als klanten
verhuisd zijn uit de regio. ‘De mobiele
adviseur komt naar je toe.’ Ik ben één van
de 1001 contactpunten van de Rabobank,
het is echt een onderscheidende dienst.
Ik draag dat met trots uit. Klanten kunnen altijd een afspraak met mij of een
van mijn collega’s maken. U vindt ook
meer informatie op: www.rabobank.nl/
samenbankieren.’
Maaike Boelens,
Adviseur Verkoop & Service Rabobank
Alkmaar en Omstreken

Voelt u zich veilig in
uw eigen woning?
V

OORLICHTINGSBIJEENKOMST 30 MAART
ANBOUW, NOORD-SCHARWOUDE
Irene Ruijter: “Mijn broer zei altijd, vertrouw op God, maar
zet wel je fiets op slot. De laatste tijd wordt er veel gesproken over criminelen die thuis aanbellen met smoesjes om bv.
geld afhandig te maken of erger. De zogenaamde babbeltrucs,
tegenwoordig ook een veelvoorkomend thema in de media. Een
goede reden om over dit onderwerp en andere een voorlichting
te organiseren, met als overkoepelend thema: buurtpreventie
en veiligheid. De bijeenkomst wordt op 30 maart om 14.00 uur
tot 16.00 uur gehouden bij Wonen Plus Welzijn in de Anbouw,
Dorpsstraat 610 Noord Scharwoude. Er zijn diverse organisaties
aanwezig. Zo vertelt de wijkagent over babbeltrucs en welke
reacties of voorzorgsmaatregelen je kunt treffen om hier niet
in te trappen. Een notaris is aanwezig om informatie over een
levenstestament te geven; hoe maakt u afspraken met financiële zaken wanneer u dit aan een ander wil overlaten. Het Rode
Kruis informeert over een Huistest met betrekking tot brand- en
inbraakveiligheid. En is uw huis eigenlijk wel veilig met betrekking tot valgevaar?
Daarnaast is ruimte
om persoonlijk vragen te stellen aan een
voorlichter aan een
aparte tafel. Eventueel
kan er hieruit een vervolgafspraak met de
betreffende persoon
gemaakt worden. Wij
hopen u op 30 maart te
zien, u bent van harte
welkom.”
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De Anbouw feestelijk geopend
D

ONDERDAG 26 januari was
het zover: het pand ‘De Anbouw’,
waarin Wonen Plus Welzijn op 1
januari al zijn intrek had genomen, werd feestelijk geopend.
Al vóór 10 uur stroomde het
gebouw vol met belangstellenden,
waar men warm werd ontvangen.
Iedereen werd persoonlijk begroet
door de directie, Petra Hoekstra
en Peter de Wit en er was koek en
gebak.

Met man en macht hebben vrijwilligers vele uren gewerkt om de
Anbouw nieuw leven in te blazen.
Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. Een aantal reacties “Ik
help omdat ik het idee heb dat ik iets
nuttigs kan betekenen.” “Ik doe dit
omdat ik graag iets bijdraag aan de
gemeenschap.” En dat is absoluut
het geval. Ook bij dit project merken wij weer hoe belangrijk onze
vrijwilligers zijn. Dit werd in beeld
gebracht door een doorlopende diashow, waarin een goed overzicht
van de verbouwing van het pand
zichtbaar werd. Het verwaarloosde
gebouw heeft in drie maanden tijd
een ware metamorfose ondergaan.
Logischerwijs kregen alle betrokken
vrijwilligers uitgebreid aandacht.
Petra Hoekstra prees hen, naast
het personeel, voor het vele goede
werk dat zij hadden verricht en uitte
haar trots over de nieuwe locatie.
Zij verheugde zich ook over de organisaties die gebruik kunnen maken van De Anbouw, zoals Stichting
Vluchtelingenwerk.
LOVEND
Vervolgens was het woord aan wethouder van het Sociaal Domein van
Langedijk, de heer Bert Fintelman.

Door: Bèr Gordijn

Namens het gemeentebestuur
prees hij de grote opkomst van belangstellenden en bestempelde De
Anbouw met plezier als een nieuw
ontmoetingspunt voor iedereen. Hij
was lovend over iedereen bij Wonen Plus Welzijn, die de weg voor
de verhuizing van De Overbrugging
naar De Anbouw met veel inzet
had gebaand. Tenslotte sprak hij de
wens uit dat De Anbouw een hoeksteen in Langedijk zou worden voor
vele bewoners.
FEESTELIJK
Vrijwilligers die geholpen hadden
met klussen en de verhuizing onthulden een geschonken naambord
met de tekst: ‘De Anbouw, in de

buurt voor de buurt.’ Ondanks de
ijzige kou een feestelijk gebeuren.
Binnen werd gezellig met elkaar
gepraat onder het genot van een
drankje en een hapje. De gehele
dag was De Anbouw geopend voor
zowel vrijwilligers als ieder die het
gebouw wilde zien. Er kan worden
teruggekeken op een geslaagde
feestelijke openingsdag met een
grote opkomst van zo’n 300 mensen die Wonen Plus Welzijn een
warm hart toedragen!
Kijk voor meer informatie over de
totstandkoming van de Anbouw en
Donateurs/Sponsoring op www.
wonenpluswelzijn.nl of bezoek de
facebookpagina Wonen Plus Welzijn Langedijk.

"

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 0224-291042.

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.

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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Trefpunt Rozenlaan in Heerhugowaard
centrum van vele activiteiten

Door: Jaleesa Sax-Neels

Trefpunt Rozenlaan is gevestigd in de bomenwijk. Het is het zenuwcentrum van
alle activiteiten van Wonen Plus Welzijn in
Heerhugowaard. We gebruiken het, om het
voor iedereen mogelijk te maken om deel te
(blijven) nemen aan het gewone leven, mee
te (blijven) doen in onze maatschappij. Het
is een actief ontmoetingspunt waar van alles
gebeurt. Je kunt er meedoen aan vele activiteiten, gebruik maken van diensten, cursussen of een workshop volgen of er zelf een
geven. De gebruikers van het trefpunt geven
samen met ons vorm aan deze activiteiten,
waardoor het een dynamisch en afwisselend
punt is. In het overzicht los bijgeleverd ziet
u wat er allemaal mogelijk is en wanneer in
Heerhugowaard.
PRAKTISCHE
DIENSTVERLENING
Op werkdagen is tussen 9 en 12
uur ons servicepunt geopend. Een
topteam van vrijwilligers zet dan
de vragen van onze abonnees uit.
Dit kunnen vragen zijn over hulp,
zoals een boodschapje doen, medisch vervoer of om samen het
netwerk te versterken, maar vooral
ook over de praktische dienstverlening als klussen in en om het huis.
Het kan gaan om onkruid verwijderen, lampje vervangen, schilderijtje
ophangen of computerhulp. Met
een thuisabonnement, dat in Heerhugowaard € 4,75 per maand kost,
kunt u hier gebruik van maken.
MANTELZORGVERLICHTING
In het Trefpunt bieden wij ook extra
activiteiten voor mensen met een
beperking (bijvoorbeeld geheugenproblemen) die toch graag actief
willen blijven. De bedoeling is om
iedereen een veilige waardevolle
plek te laten innemen door uit te
gaan van wat iemand nog wel kan.
In het dagprogramma sluiten we
zoveel mogelijk aan bij levenservaringen, talenten en belangstelling.
U bent er even uit en de mantelzorger wordt tijdelijk ontlast. U bent
welkom op dinsdag en donderdag.
Deelname aan deze activiteiten in

Gezellig sjoelen in Trefpunt Rozenlaan

het trefpunt kan middels een eigen
bijdrage of een passende WMOindicatie. Wanneer u vragen hebt
of een keer wilt komen kijken, dan
kunt u contact met ons opnemen.
SAMENKRACHT
Het kan zijn dat u door een verlies
of door omstandigheden minder
of nauwelijks mensen meer om u
heen hebt. Wanneer u wel de behoefte hebt om weer in contact
te komen met anderen, maar niet
goed weet hoe dat moet, dan is
wellicht het project ‘Samenkracht’
iets voor u. Samen met u wordt onderzocht waar u behoefte aan hebt
en hoe uw netwerk weer versterkt
kan worden.
BOEKEN LEZEN
Wij hebben ook een kast met allemaal boeken staan in de activiteitenruimte. U mag een boek gratis
meenemen om te gaan lezen. Deze
faciliteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Boekenboet. Zij komen de kast ook regelmatig aanvullen, zodat het aanbod van grote
diversiteit is en steeds wisselt.
EET SMAKELIJK
Via het servicepunt kunt u ook
maaltijden bestellen. Het zijn koelvers maaltijden (vers gemaakt en

snel terug gekoeld), die op woensdag bij u thuis worden bezorgd. U
doet de maaltijd even in de magnetron, schept het op een bord en
dan heeft u een heerlijke gezonde
warme hap. De prijzen variëren van
€ 4,80 tot € 5,80 inclusief bezorgkosten.

VERHUUR VAN DE
RUIMTES
De verschillende ruimtes van
het Trefpunt gebruiken wij niet
op ieder moment zelf en we
bieden andere partijen dan ook
de mogelijkheid die te huren
voor workshops, cursussen of
andere bijeenkomsten. We hebben een mooie grote zaal, de
activiteitenruimte, waarin ook
een keuken zit. Daarnaast hebben we een kleinere ruimte met
drie flexplekken en een tafel
voor vergaderingen. De activiteitenruimte kost € 35 per dagdeel (met gebruik van de keuken komt er € 15 per dagdeel
bij). De flexplek/vergaderruimte
kost € 15 per dagdeel. Reservering kan door contact met ons
Servicepunt op te nemen.
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Noordkopvoorelkaar koppelt vraag en aanbod

Door: Martin Swart

‘Samen Kracht’ werkt
MEVROUW Visser woont nog in

haar eigen huis in Hippolytushoef.
Ondanks haar leeftijd van 94 jaar
maakt ze een zeer zelfstandige en vitale indruk. Ze staat haar ‘mannetje’ (zie
kader). In het gesprek is ze heel alert
en haar stem is krachtig: “Ik heb hier
altijd met veel plezier gewoond, maar
nu zijn al mijn vriendinnen en familieleden weggevallen. Alleen mijn zoon
in Den Helder heb ik nog; die komt op
zaterdag meestal bij me langs.”
Ze vervolgt: “Ik was altijd wel actief:
zwemmen, koersballen (daar was ik
vrijwilligster bij) en fietsen. Dat valt
allemaal weg in je eentje. Vroeger
was het veel gezelliger op Wieringen. Ik had altijd leuk contact met
de buren, maar nu zit ik tussen jonge mensen. We groeten wel, maar
het contact is veel minder. Eigenlijk
had ik achttien jaar geleden, toen
mijn man overleed, naar Schagen
moeten verhuizen, maar nu wil ik
niet meer weg. Al dat gedoe!”
WENSEN EN MOGELIJKHEDEN
Gerda Lieon uit Anna Paulowna is
VOA en kwam in contact met mevrouw Visser. De laatste had na
het bingoën in Parkzicht een folder
meegenomen over ‘Samen Kracht’,
het project dat gericht is op het
versterken van het netwerk van iemand, die dreigt te vereenzamen.
Ze kreeg bezoek van Gerda die
helder probeerde te krijgen wat de
wensen en mogelijkheden waren.
Mevrouw Visser wilde graag meer
mensen zien. De conclusie was, dat
ze het prettig zou vinden als er regelmatig iemand langs kwam om
met haar te praten of iets met haar
te gaan doen. Gerda heeft toen op
de website van Noordkopvoorelkaar de hulpvraag geplaatst. Daar
reageerde niet meteen iemand op

en daarom is ze eerst zelf regelmatig langs geweest bij mevrouw Visser.
MUZIEKUITVOERING
Na een paar maanden reageerde
Hilde Kertész; zij zocht vrijwilligerswerk. Gerda heeft de kennismaking
met mevrouw Visser geregeld en is
ook bij de eerste ontmoetingen tussen Hilde en mevrouw Visser aanwezig geweest. “De vraag is toch
of het klikt”, zegt Gerda. Nu bezoekt
Hilde mevrouw Visser elke week.
Ze zijn ook al eens samen naar een

Mevrouw Visser is geboren in
IJmuiden, verhuisde naar Haarlem en kwam op zoek naar eten
in de oorlog op Wieringen terecht. Bij een boerin kon ze inwonend aan het werk en in de
weekenden ging ze met eten
naar haar ouderlijk huis. Na de
bevrijding kwam er verkering
met een Wieringer. Hij had regelmatig vanaf de zolder, waar
hij ondergedoken zat, naar haar
gefloten, maar zij kon hem niet
zien. Ze trouwden, woonden in
Westerland, Krimpen aan de Lek
en nu alweer 40 jaar in Hippolytushoef.

VOA Gerda Lieon en mevrouw Visser
muziekuitvoering geweest, waarbij ze werd opgehaald en thuisgebracht. Op eerste kerstdag hebben
ze samen zitten puzzelen. We gaan
ook wel eens boodschappen doen.
Dat mevrouw Visser blij is met Hilde
geeft ze heel duidelijk aan: “Je mag
me er nog wel één van sturen!”

ZE STAAT HAAR
‘MANNETJE’
“Ik heb eentje van de Jehova’s
eens een trap tegen zijn schenen
gegeven. Hij had zijn voet tussen
de deur gezet. Ik wilde van hem af,
maar hij bleef maar aandringen.
Laatst heb ik ook nog iemand die
aangaf meteropnemer te zijn de
deur uitgewerkt. Ik heb stroom
van Nuon en daar was hij niet
van, dus wegwezen!”.
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Incluzio contacteert WPW voor uitvoering deel welzijnswerk in Hollands Kroon

Nieuwe uitdaging voor Wonen Plus Welzijn
Door: Martin Swart

INCLUZIO heeft per 1 juli 2016

de coördinerende rol van de gemeente overgenomen voor de uitvoering van jeugdzorg en WMO in
Hollands Kroon. Per 1 januari van
dit jaar is het bedrijf ook verantwoordelijk voor het zogenaamde
voorliggend veld (de sociale basisvoorzieningen).

Incluzio voert haar taak uit met eigen deskundigen, maar ook met
lokaal gecontracteerde partijen en
een van die partijen is WPW. Tijdens een werkbezoek van Suzanne
Klein Schiphorst en Henry ten Hoeve van Incluzio en Marika de Jager
van WPW bij de Doet en Ontmoet
groep in Schagen, konden we even
aanschuiven om te vragen hoe de
samenwerking tot nu toe loopt.
SAMENWERKING GESTART
“De wijkteams hebben we van de
gemeente overgenomen, die zijn
voor ons heel belangrijk”, zegt Henry, “zij zijn de smeerolie voor alle
zorg. Onze prioriteit was, om alle
hulp te behouden voor onze cliënten en dat is gelukt. We zijn met alle
partijen (waaronder WPW) gaan
praten, waar de gemeente contracten mee had.” Suzanne: “We zijn in
gesprek gegaan over hoe wij de samenwerking zien. Wij moeten een
goede opdrachtgever worden en
zij goede opdrachtnemers.” Henry
vult aan: “Nu is de echte samenwerking gestart om het complete
welzijnswerk in Hollands Kroon te
versterken en dat is ook voor ons
Incluzio heeft met Hollands
Kroon een contract tot eind 2018
en aan het eind kijkt de gemeente
of aan de prestatieafspraken
is voldaan. De door Incluzio
ingehuurde partijen, waaronder
WPW, worden aan het eind
van dit jaar beoordeeld op hun
presteren.

Henry ten Hoeve en Suzanne Klein Schiphorst van Incluzio
nieuw. In de andere plaatsten waar
wij werken, voeren we deeltaken
uit in stedelijke gebieden, maar
hier zijn alle ketens met elkaar verbonden en Hollands Kroon is een
uitgestrekt gebied met veel dorpen
en kent zijn eigen problematiek. We
hebben een zeer uitgebreide opdracht gekregen; voor de politiek is
het ook nieuw. Het is daardoor voor
alle betrokken partijen wennen en
dat merken we nog steeds.”
IDEEËN GOED OVEREEN
Suzanne: “Het is belangrijk dat we
hulpvragen en problemen snel in
het vizier krijgen. Daarbij is WPW
met zijn vele vrijwilligers heel beIn gesprek met Marika de Jager

langrijk. Ook WPW kan wijkteams
inschakelen. De ervaring leert, dat
‘hoe eerder je erbij bent hoe minder problemen je hebt’.” Marika:
“De samenwerking heeft tot januari vooral bestaan uit vele gesprekken, om te kijken of we met elkaar
zouden kunnen werken. Dat ging
in een sfeer van openheid en duidelijkheid. De ideeën van beide
partijen kwamen goed overeen. Ze
waren ook zeer te spreken over de
manier waarop wij al samenwerken met de vele vrijwilligers en
de ouderenbonden. Over de uitwerking kunnen we nu nog weinig
zeggen; voor beide partijen is het
spannend.”

Kent u onze
mobiele
adviseurs?

Zij helpen u
graag met uw
bankzaken.

Zelfstandig blijven bankieren.
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 in uw gemeente.

Heeft u vragen? Bel ons op (072) 567 44 00 of (0223) 67 13 00
Een aandeel in elkaar
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Sudoku 1

Sudoku 2
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5 7 4 9
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8
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3

9

6
1

8
6 5 9

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!

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

M E E G N

Los de woordzoeker op en maak kans op
1 van de 3 Plukker-cadeaubonnen ter waarde van € 15,-.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
Boekhandel Plukker
Gedempte Gracht 71-75, 1741 GB Schagen
www.boekhandelplukker.nl

I

A S B N K F L M E N F E W N R
K T A A S E T I N T B H O I T
I U L T R N A N E A A C R L E

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
Ageeth Peijnenburg-Roozendaal (Broek op Langedijk)
Hennie Overtoom (Heerhugowaard)
Joke Deelstra (Anna Paulowna)

B F J E E K

atletiek
badminton
biatlon
bobslee
curling
dammen
dansen
floret
futsal

A

handbal
hockey
judo
kano
karate
kart
korfbal
petanque
roeien

oplossing sudoku1

sabel
schaken
schermen
spring
surfen
taekwondo
teen
tennis
triatlon

voet
volley
waterski
worstelen
zeil
zwemmen

oplossing sudoku2

T
R
K

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

S W T E R O L F I D L N N N E
Z W E M M E N N B O B S L E E

De inzending dient voor maansdag 1 mei 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

1 4 9 7 6 8 2 3 5

7 3 1 8 4 2 6 5 9

7 6 8 2 5 3 9 4 1

6 2 9 5 1 7 4 8 3

3 5 2 9 6 7 7 6 8

8 4 5 6 3 9 1 7 2

2 3 6 5 8 1 4 7 9

1 5 8 3 2 6 7 9 4

4 8 5 3 9 7 1 2 6

9 7 2 1 5 4 8 3 6

9 1 7 6 2 4 5 8 3

4 6 3 7 9 8 5 2 1

6 2 1 8 7 5 3 9 4

2 8 7 4 6 3 9 1 5

5 7 4 9 3 6 8 1 2

3 1 6 9 7 5 2 4 8

8 9 3 1 4 2 6 5 7

5 9 4 2 8 1 3 6 7
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De zorgzame straat
“D

E klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving.
Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven
aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe

Uw redacteur zit om tafel met Kees
(80) en Annie (77) Vlaar in hun gezellige rijtjeshuis in ’t Zand om er
achter te komen, hoe de uitspraak
van onze koning in de praktijk
werkt. “Eigenlijk heel eenvoudig”,
zeggen ze. “Je let een beetje op elkaar zonder nou veel bij elkaar over
de vloer te komen. Blijven de gordijnen bij die oudere, alleenstaande
buur wel erg lang dicht, dan ga je
toch even kijken of alles goed is.”

“ Je let een beetje op elkaar
zonder nou veel bij elkaar
over de vloer te komen”

Door: Hans Groen

aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving
als geheel.’ Dit zei koning Willem-Alexander in zijn
eerste troonrede. Het werden historische woorden,
grootscheeps opgepikt door de media.

NIEUWJAARSBORREL
Hun straat houdt elk jaar een Nieuwjaarsborrel bij een van de mensen
thuis, waar de helft van de bewoners aan meedoet. De andere helft
is wat meer op zichzelf en heeft niet
zoveel behoefte aan burencontact.
Als er nieuwe mensen in de straat
komen wonen nodigt Annie hen
uit op een kennismakingsborreltje.
Een aantal buurmannen, jong en
oud door elkaar, komt regelmatig
langs om bij de familie Vlaar een
potje te biljarten. Kees heeft een
mooi biljart op zolder staan, brengt
de mannen een kop koffie en later
zelfs een biertje. Hij wil daar niks
voor hebben maar krijgt zo nu en
dan spontaan wat terug van de buren.

▼ Kees en Annie Vlaar

TRAPLIFT
Op zo’n manier is het leuk wonen.
Het gaat nu nog goed met beiden (“Al mankeert er wel wat aan
hoor”, zegt Kees) en ze moeten er
niet aan denken om te verhuizen
naar een appartement of een flatje.
Kees studdert lekker in de schuur
en helpt zo nu en dan de kinderen.
“Als het straks wat minder wordt
laten we een traplift inbouwen, zodat we ook dan nog lekker in ons
eigen huis kunnen blijven wonen”,
vertelt Annie. Zoals deze mensen
in het (buren-) leven staan, zo zou
het eigenlijk overal moeten zijn. Zij
brengen “de zorgzame straat” tot
leven.

