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We 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 uitvaart zorg. 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

WORD VRIJWILLIGER VOOR 1 DAG!!!!
EN ERVAAR HOE EEN PAAR UUR VAN UW TIJD
EEN GROOT VERSCHIL KAN MAKEN
IN HET LEVEN VAN EEN ANDER.
Wij organiseren twee soorten projecten:
• Sociale projecten: koken voor dak- en
thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of
koffiedrinken met eenzame ouderen.
• Praktische projecten: helpen verhuizen,
opknappen of schoonmaken van een
woning of het opknappen van een tuin.

Present Heerhugowaard-Langedijk streeft
ernaar een beweging op gang te brengen,
waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt
om zich in te zetten voor een ander. Present doet dit door aan te sluiten bij het aanbod van de vrijwilliger/ de groep: de vrijwilliger/ de groep bepaalt zelf wanneer en op
welke manier hij of zij zich wil inzetten. En
Present zorgt er samen met verschillende

maatschappelijke organisaties voor dat
deze hulp op de goede plek terecht komt.
Doet u mee?
Neem contact op met Odette Dekker.
Mail: backofficepresenthhw@gmail.com
of per telefoon 06-20841262.
Website: www.stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk

Mail: backofficepresenthhw@gmail.com of per telefoon 06-20841262
Website: www.stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk
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Vrijwilligers in soorten
en maten
IN dit nieuwe nummer leest u interviews met heel

veel verschillende mensen. Mensen die bij ons vrijwilliger zijn. Mensen die ieder voor zich een reden hebben om vrijwilligerswerk te doen. Door als organisatie
goed te kijken wat de motieven zijn proberen we een
zo goed mogelijke match te maken en te behouden.
De laatste jaren hebben we als organisatie gezien
dat er verschillende typen vrijwilligers zijn. We kennen de mensen die zich voor de medemens in willen zetten, de ideologische vrijwilligers. Ze gaan aan
de slag omwille van een bepaalde overtuiging. Ze
willen bijdragen aan een betere wereld. Ze zien zich
vaak zelf niet als vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk
krijgt de vorm van zingeving. Ze doen graag iets
voor de ander en hopen als ze zelf hulp nodig hebben, dat een ander ook klaar zal staan.
We kennen de helpende vrijwilliger. Dat is iemand
die graag helpt aan het verwezenlijken van een doel.
Maar er op zich geen bepaalde doelen mee heeft. Hij
of zij wil gewoon helpen als er een probleem is dat
hij/zij daar bij kan helpen. Vaak zijn dat tijdelijke vrijColofon

willigersklussen die door hem/haar gedaan worden.
Steeds meer zie je vrijwilligers die tussen opleiding
en baan vrijwilligerswerk doen, dat vaak in het verlengde ligt van de beroepsmatige ambities. Ze gebruiken het vrijwilligerswerk om meer kans te maken op een baan, competenties te ontwikkelen en te
kunnen netwerken. Het vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de eigen agenda.
De socialiserende vrijwilliger is iemand die graag
onder de mensen komt en mensen wil ontmoeten. Vrijwilligerswerk kan dan dienen als een perfect middel om in korte tijd mensen te ontmoeten,
een sociaal leven uit te bouwen in bijvoorbeeld de
nieuwe woonplaats of bij pensionering.
Wat voor type mens we ook zijn, wat we ook
doen aan vrijwilligerswerk: het maakt allemaal niet
uit. Iedereen die zich in wil zetten is welkom, met
welke motivatie dan ook. Onze organisatie werkt
voor mensen en door mensen. Samen maken we de
samenleving net iets mooier!
Veel leesplezier en een mooie zomer!
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, Ingrid Monfooij,
Lisette Kreijger, Corry Leijen, Marika
de Jager, Ineke Vroling en Jaleesa SaxNeels
Oplage:
6.500 exemplaren
WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale
verzending naar betrokken organisaties
en instanties.
Volgende uitgave: september 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,
maal-tijden, 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 Langedijk welzijnsconsulenten:
v.l.n.r. Anne Marie Ursem, Ineke Vroling, Petra Schoon,
Irene Ruijter. In kader: Marije Duivenkate

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.
Team Langedijk Jongerenwerk
v.l.n.r. Ouahiba Al Salah, Melissa Bakker, Stephan van
der Linden, Petra Schoon, Aschwien Kandhai.
Ontbrekend op foto: Hassan Ait Bassou

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 DE FACTORIE: WANNEER WERKEN NIET
VANZELFSPREKEND IS • Buurt werkleerbedrijf De Factorie is er voor
Team Heerhugowaard met links Jaleesa Sax-Neels
(welzijnsconsulent) en rechts Emma Leguijt (stagiaire)

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
afsluiten. Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer onderhoud in de
tuin of in en om de woning, vervoer, boodschappen, administratie etc.
Dit wordt gedaan door deskundige vrijwilligers. U betaalt alleen voor
onderdelen en voor benzinekosten à 0,33 cent per kilometer wanneer
de vrijwilliger u zelf of voor u iets vervoert (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 en vr.
9.00-10.00 uur
Tel. 0224-551 919
• Ma en 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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Van vrijwilligerswerk naar stageplaats

Door: Hans Groen en Martin Swart

Vrijwilligerswerk levert veel moois op
‘Het brengt regelmaat in mijn leven’

Joke Snel uit Wieringerwaard (66) is
vrijwilligster bij WPW. Sinds maart van dit
jaar werkt ze als gastvrouw in het kantoor
aan de Zijperweg. Omdat ze al een paar jaar
gepensioneerd is en slecht stil kan zitten,
heeft ze gereageerd op een oproep in de krant
voor de functie van gastvrouw/receptioniste
bij Wonen Plus Welzijn en dat is haar op het
lijf geschreven.
Ze heeft soortgelijk werk heel lang gedaan voor de gemeente Wieringermeer. Joke werkt nu twee ochtenden
per week en dat bevalt uitstekend. De Wieringerwaardse haalt veel voldoening uit haar vrijwilligerswerk en
het geeft haar het gevoel, dat ze nog een nuttige bijdrage aan de gemeenschap levert.
VOLDOENING
Joke: “Wat me het meest aanspreekt? Dat is toch vooral de voldoening die je uit het werk haalt. En het is leuk
om mensen te woord te staan, zowel aan de telefoon
als aan de balie. Bovendien brengt het een zekere regelmaat in mijn leven en ook dat voelt lekker. Ik ben
van plan dit te blijven doen zolang zij me willen hebben! En zolang de gezondheid het toelaat natuurlijk.
De samenwerking met de mensen van WPW gaat geweldig, het zijn alleraardigste mensen en altijd behulpzaam als je iets niet weet. Soms denk ik wel eens, dat
ze een punthoofd van mij krijgen door al die vragen
die ik stel.”

▲ Vrijwilligster Joke Snel, gastvrouw bij Wonen Plus Welzijn

‘Het voelt
totaal niet als
een verplichting’
Mevrouw Feikes-Lont (89) bewijst dat ook
ouderen vrijwilliger kunnen zijn. Eerder was
ze betrokken bij de telefooncirkel van Graag
Gedaan en nu brengt ze om de vijf weken
een week maaltijden rond in het Lelypark in
Wieringerwerf.
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Dorpsondersteuner vergroot
leefbaarheid binnen dorp


Maartje van der Molen

Maartje van der Molen (33) is één van de
twee vrijwillige dorpsondersteuners (DO’s)
in Dirkshorn. Na een opleiding SociaalCultureel Werk werkte ze acht jaar in de
kinderopvang, waarna ze thuis bleef om
voor het gezin te zorgen. Ze was een tijdje
overblijfmoeder op de school van haar
kinderen en toen in de dorpsraad voor het
eerst de dorpsondersteuner aan de orde
kwam, sprak haar dat meteen aan.
Wat later heeft ze zich in 2015 aangemeld bij WPW, heeft de VOAcursus gedaan en is gestart in haar
nieuwe functie. Daarnaast is ze ook
nog buurtbemiddelaar, maar dat
doet ze niet in haar eigen woonplaats.
Ze had het gevoel, dat ze toe was
aan een nieuwe uitdaging in haar
leven. Mede doordat haar man ander werk kreeg. Door nu andere
mensen te helpen, die daarvoor op
allerlei manieren hun waardering
Daarnaast is ze iedere woensdagmiddag actief bij de bridgeclub in
de Cultuurschuur, waar ze de koffie
verzorgt. Dat doet ze vooral, omdat
ze er zelf heel veel plezier in heeft.
Mevrouw vindt het mooi voor anderen iets te kunnen doen en ge-

tonen, vindt ze dat ze zich zelf als
persoon verder ontwikkelt. Meer
zelfbewust geworden is. Ze zegt
gauw enthousiast te zijn om te helpen iets voor elkaar te krijgen, wel
gevraagd is voor andere dingen,
maar ook geleerd heeft om nee te
zeggen. De samenwerking met Corry Leijen van WPW vindt ze uitste-

kend. En ondanks al deze positieve
ervaringen komt er een eind aan dit
werk: haar huis staat te koop. Vanwege het werk van haar man staat
een vertrek naar Drenthe op het
programma. Daar hoopt ze mede
door vrijwilligerswerk weer snel in
te burgeren.

Naast Maartje is ook Herman van de Steenstraaten als dorpsondersteuner actief. WPW biedt ondersteuning in de opzet en uitvoering.

niet van de gesprekken die het oplevert. “Het voelt totaal niet als een
verplichting”, zegt ze.
BOODSCHAPPEN
Deze moeder van twee kinderen,
heeft vier klein- en vier achterklein-

kinderen. Ze zegt al haar hele leven
over veel energie te beschikken en
afgezien van twee nieuwe heupen
weinig gezondheidsproblemen te
kennen. Ze rijdt nog auto en pakt
regelmatig de fiets voor de boodschappen of om naar het zwembad,
de gym of het linedancen te gaan.
Al 63 jaar woont ze in het zelfde huis
in Wieringerwerf; heeft eenmaal
per week huishoudelijke hulp en af
en toe hulp van een WPW-vrijwilliger voor de zwaardere tuinklussen.
“Hoe lang ik nog denk door te gaan
met mijn vrijwilligerswerk? Stoppen komt niet bij me op; ik vind het
nog veel te leuk allemaal om iets af
te zeggen. Misschien nog een paar
jaar? Vijf jaar? Ik moet er niet teveel
bij nadenken.”



Mevrouw Feikes-Lont

8

‘Het zit in je bloed’
Petra Leen uit Hippolytushoef (52) is net
begonnen bij WPW als VOA; de opleiding
heeft ze onlangs afgerond. Ze heeft jaren bij
de plaatselijke bank gewerkt en is een paar
jaar terug omgeschoold tot beschermingsbewindvoerder. In die functie wordt Petra
door de kantonrechter aangesteld om over
mensen die dat zelf niet meer kunnen, willen
of mogen het bewind te voeren.
Ze vindt dat de functie van VOA wel
aansluit bij dat werk: ook de VOA
richt zich vaak op mensen die in de
knel zitten of niet goed mee kunnen
komen in de ingewikkelde maatschappij.
BLOED
Vrijwilligerswerk deed ze al toen
ze nog thuis woonde en dat is ze

blijven doen. De tennisvereniging,
de school van haar kinderen en de
speeltuinvereniging hebben daarvan geprofiteerd en nu zit ze nog in
het bestuur van de scouting. Petra
zegt het van huis uit meegekregen
te hebben. “Het zit in je bloed. Ik
voel me gauw betrokken, waardoor
ik iets extra wil doen. Je doet het
voor anderen, maar ik probeer wel

▲ Vrijwilligster Petra Leen
altijd iets te vinden dat bij mij en
mijn gezinssituatie past. Je doet
het ook om er zelf voldoening uit
te halen. De contacten met mensen
en de levenservaring die het me
opleveren zijn voor mij belangrijk.
Ik zie me nog lang vrijwilliger zijn.
Zoals ik al zei: Het zit in je bloed.”

Uit dankbaarheid vrijwilligerswerk doen
Mo en Ola Mawazini en hun dochtertje
Jana zijn drie jaar geleden het door oorlog
verscheurde Syrië ontvlucht. Via Ter Apel
kwamen ze Nederland binnen en na een
zwerftocht van anderhalf jaar kregen ze een
woning toegewezen in ’t Veld.
Mo en Ola zijn direct begonnen om de Nederlandse
taal te leren en ze redden zich al aardig. Dochter Jana
zit hier op school en spreekt de taal al erg goed. Van
niets doen word je niet beter dacht Mo, dus toen hij
en zijn vrouw via de buren een vrijwilligersplek kregen
aangereikt in seniorencomplex Maria Mater grepen zij
die kans met beide handen aan. Het echtpaar hielp samen met andere vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn
bij het uitdelen van de maaltijden en kwamen zo spelenderwijs in contact met bewoners en met de taal.
KAPPER
In Syrië had Mo (Mohammed) zijn eigen kapperszaak.
Dus toen hij een stageplaats kreeg aangeboden bij
een kapper in Zaandam, ging hij daar graag op in. Op
dit moment doet hij dus geen vrijwilligerswerk meer,
maar hij is wel van plan dat later weer op te pakken.
Voor een belangrijk deel uit dankbaarheid voor de goede opvang in Nederland en speciaal in ’t Veld. Ook zijn
vrouw Ola is met het vrijwilligerswerk gestopt, maar
die heeft daar een heel goede reden voor: zij is zojuist
bevallen van hun prachtige zoon Haitham.

▲ Mo en Ola Mazamini met in hun midden dochter Jana en
pasgeboren zoon Haitham

Bent u geïnspireerd door deze verhalen? Overweegt u
om ook vrijwilliger te worden? Wonen Plus Welzijn kan
u daarbij helpen. Dat kan op verschillende manieren: u
kunt kijken op de website 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 gemeenten Den Helder,
Schagen en Hollands Kroon: voor iedereen die wil helpen, of juist wat hulp kan gebruiken) een andere mogelijkheid om vrijwilligerswerk te vinden.
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‘Gelukkig heb ik de draad weer op
kunnen pakken na de zorg voor mijn man’
Door: Bèr Gordijn

Veel lof voor de zorg

Lovende woorden heeft Annie
voor Evean. Voor de warmte die de
hulpverleners naast de verzorging
boden is zij nog steeds dankbaar.
Daarnaast vond ze veel steun bij
de Lotgenoten ondersteuningsgroep van Wonen Plus Welzijn
Langedijk, waar mensen die in een
soortgelijke situatie verkeren heren erkenning vinden van hun problemen en elkaar daardoor steunen.

Mantelzorger Annie met een foto van haar en haar man Jan

IN haar gezellige huis in Noord-

Scharwoude ontmoet uw redacteur
Annie Bakker, 71 jaar jong, actief als
vrijwilligster en een sterke vrouw.
We hebben een gesprek over haar rol
als mantelzorger voor haar man Jan.
Haar huis toont nog veel sporen van
de hulpmiddelen voor haar man zoals
de traplift, de handgrepen en dergelijke.
Door welke omstandigheden
werd u mantelzorger?

“Jan was van beroep huisschilder
en werd na een hersenbloeding
in 1980 succesvol geopereerd.
Toch werd hij gedwongen tot vijf
jaar thuiszitten. Hij is vervolgens
tien jaar werkzaam geweest bij de
Kringloop Langedijk en nog tien
jaar als klusjesman bij WoonZorgcentrum Horizon. In 2002 kreeg Jan
nierproblemen en moest hij iedere
zes weken voor controle naar het
ziekenhuis, tot hij vanaf Kerstmis
2004 drie keer per week aan de dialyse moest. Elke keer met de taxi
heen en weer naar het ziekenhuis
voor een behandeling van zes uren.
Ik ging dan met hem mee en stond
hem gedurende de behandeling
terzijde. In oktober van 2007 kreeg
hij gelukkig in het AMC te Amsterdam een donornier, met als gevolg
dat hij ook nu weer regelmatig naar
Amsterdam moest voor controle. In
januari 2008 werd bij Jan vasculaire
dementie vastgesteld. Hij kende af-

wisselend goede en slechte dagen,
maar hij had elke dag zorg nodig.
Door zorgorganisatie Evean werd
hij dagelijks gewassen en aangekleed. Ik nam de rest van de intensieve zorg voor mijn rekening. Dit
betekende het toedienen van medicijnen, de injecties geven voor zijn
inmiddels ook opgelopen diabetes.
Daarnaast het zorgen voor alles wat
de situatie verlangde. Het ging helaas snel bergafwaarts met Jan. Hij
verbleef vier dagen in de week op
de dagopvang van Zuyderwaert,
raakte zijn kortetermijngeheugen
kwijt en ook nog eens de sturing
over zichzelf. In oktober 2014 werd
Jan permanent opgenomen in
WoonZorgcentrum Horizon, waar
een nieuwe afdeling voor dementerenden was geopend. In januari
2015 gaf zijn donornier het helaas
op en moest Jan opnieuw drie keer
per week aan de dialyse. Tot zijn lichaam het opgaf. Op 18 mei 2015
is hij toch nog onverwachts in het
bijzijn van mij en onze drie zonen
overleden.”

Hoe heeft u dit allemaal
kunnen volhouden?

“Ik deed het gewoon. Toen Jan zo
ziek werd, vond ik het heel normaal
om te ondersteunen. Ik voelde geen
druk. Het moest gewoon. Natuurlijk
was ik verdrietig, maar ik deed wat
nodig was. Je bent er toch voor elkaar. En niet alleen ik zorgde voor
Jan. Onze drie zonen sprongen bij
waar ze maar konden.”.

Hoe ging het in de periode na
het verlies van Jan?

“Na het overlijden viel ik in een
zwart gat. Natuurlijk was daar het
verdriet om het wegvallen van Jan,
maar ook had ik iets van berusting.
Het is goed zo, het lijden is voorbij. Het was wel ineens enorm stil
in huis. Er kwamen geen mensen
meer over de vloer dus dat contact
met de buitenwereld viel weg. Ik
had ineens geen aanspraak meer
en dat miste ik enorm. Een vriendin bracht mij opnieuw in contact
met Wonen Plus Welzijn, waar ik de
hulp vond om het leven weer op te
pakken. Eerst kwam ik veel als bezoeker bij ontmoetingsactiviteiten,
maar nu ben ik er zelf actief als vrijwilliger. Ik geniet daar erg van. Ik
heb het gevoel weer ergens bij te
horen en een doel om ergens heen
te gaan. Ik ben er lekker druk met
ondersteunende activiteiten en dat
vind ik erg leuk.”
Niet alleen heeft Annie veel zorg
aan haar Jan gegeven. Zij is daarnaast ook al vele jaren actief voor
De Zonnebloem, de Nierstichting
en de Avondvierdaagse. Haar werkzaamheden werden zo gewaardeerd dat zij op 26 mei 2014 benoemd werd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Een gebeurtenis
waar haar Jan gelukkig nog bij kon
zijn!

Ondersteuning

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan ondersteuning? Of wilt u
uw verhaal delen in de lotgenotengroep? Neem dan contact op met
mantelzorg@wonenpluswelzijn.nl
of bel het servicepunt in uw regio.

10
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Wooncompagnie biedt 65+huurders
thuisabonnement van WPW
VEEL huurders van de Woon-

compagnie maken dit jaar voor
het eerst kennis met Wonen Plus
Welzijn. Dat komt, doordat de woningverhuurder het beste met zijn
huurders voor heeft: dat ze lang in
hun vertrouwde, veilige omgeving
kunnen blijven wonen. Ook als ze
ouder en minder zelfstandig worden
WPW heeft veel ervaring in het
organiseren van praktische dienst-

verlening en persoonlijke ondersteuning en doet dat met heel veel
vrijwilligers. Vandaar dat de Wooncompagnie al zijn 65+huurders die
nog geen abonnement hebben, een
jaar gratis kennis laat maken om in
die periode te ervaren wat WPW
voor ze kan betekenen.
2500 NIEUWE ABONNEES
Om alles te kunnen verwerken,
gaan de nieuwe abonnementen
niet allemaal tegelijk in. Op 1 maart
waren de huurders van oud-Zijpe
als eerste aan de beurt; op 1 mei
volgden de huurders van oud-Wieringermeer. Dan volgen nog op 1
juli de stad Schagen, op 1 september oud-Niedorp en op 1 november
oud-Harenkarspel. Tot slot de overige dorpskernen. Dan zijn er ongeveer 2.500 nieuwe abonnees bijgekomen die allemaal gebruik kunnen
gaan maken van de dienstverlening
van WPW.

Ze ontvangen daarbij ook ieder
kwartaal dit WPW Magazine in de
brievenbus, waarin heel veel informatie staat over wat de organisatie allemaal te bieden heeft aan
persoonlijke ondersteuning, praktische hulp en sportieve en gezellige
activiteiten. De mensen van WPW
(beroepskrachten en vrijwilligers)
proberen voor iedere hulpvraag de
best haalbare oplossing te vinden.
“Met elkaar voor elkaar”, dat is het
uitgangspunt van alles waar WPW
voor staat.
Het gratis abonnement stopt
automatisch na één jaar. Voor
die tijd wordt u benaderd om
u te vragen naar uw ervaringen en met de vraag of u WPW
wilt blijven steunen. U kunt dan
ook uw keus aangeven voor het
soort abonnement, dat het best
bij u past.

Excursie gespreksgroep Niedorp
D

E gespreksgroep Niedorp ging
op 2 mei eens iets heel anders doen.
Het lukte gespreksleider Enno Bijlstra om middelen te vinden voor
het huren van een kleine bus en
met introducees werd een ronde
gemaakt door Hollands Kroon.
Enno: “Verschillende keren is in
de groep het thema ‘gemeente’ ter
sprake gekomen. Daarbij bleek dat
mensen in Niedorp eigenlijk maar
weinig weten van de rest van de
gemeente, die in oppervlakte de
derde van Nederland is. En dat
ook het gemeentebestuur ver van
de mensen afstaat.”
Ex-raadslid en -wethouder Enno
vond dat daar iets aan moest
gebeuren.
Dus
vertrok
om
13.00 uur de bus voor een
tocht door verschillende delen
van de gemeente: eerst door

Achter de tafel Enno Bijlstra,
Jaap Nawijn en Mary van Gent
Wieringermeer langs Agriport,
Kreileroord en het Robbenoordbos.
Daarna over Wieringen door
Den
Oever,
Hippolytushoef
en Westerland richting Anna
Paulowna, waar in het pas
gerenoveerde oude gemeentehuis
aan de Mijnlieffstraat burgemeester
Jaap Nawijn en wethouder Mary
van Gent klaarstaan voor een
ontvangst. Als iedereen in de

Door: Martin Swart

grote vergaderzaal is geïnstalleerd
schenkt de burgemeester koffie en
thee en deelt de wethouder cake
uit. Na een kort welkom door de
heer Nawijn verzorgt mevrouw Van
Gent een interessante presentatie
over uitgangspunten en werkwijze
van de gemeente, die na de fusie
van Anna Paulowna, Niedorp,
Wieringen
en
Wieringermeer
nu vijf jaar bestaat. Er wordt
aandachtig geluisterd en na het
beantwoorden van enkele vragen
neemt de burgemeester afscheid,
om naar zijn volgende vergadering
te gaan. Mevrouw Van Gent neemt
de mobiele deelnemers mee voor
een rondleiding door het prachtig
geworden gebouw. Hierna stapt
het gezelschap weer in de bus voor
het laatste onderdeel van deze zeer
geslaagde excursie: een rondje
langs de mozaïeken van de Anna
Paulownapolder. Een kleurrijke
afsluiting van een geslaagde
middag.
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Extra aandacht nodig? Dan kunt u ook
meedoen bij Trefpunt Rozenlaan
IEDEREEN

wil oud worden,
maar oud zijn betekent soms dat
dingen moeilijker gaan. Dit is
moeilijk om te accepteren en het
wordt nog moeilijker, als je het
gevoel krijgt ineens niet meer de
aansluiting te kunnen vinden. In
deze omstandigheden helpen wij
u graag. De bedoeling is om iedereen een veilige waardevolle plek
te laten innemen door uit te gaan
van wat iemand wel kan. In het
dagprogramma sluiten we zoveel
mogelijk aan bij uw levenservaringen, talenten en belangstelling.
Wij zorgen er voor dat u een leuke
ochtend of dag heeft.
Wonen Plus Welzijn biedt een leuke, uitnodigende plek waar kan
worden gekookt, gelezen, een spel
kan worden gespeeld en waar men-

sen elkaar kunnen ontmoeten. Het
dagprogramma is beschikbaar voor
mensen die te maken hebben met
beperkingen zoals bijvoorbeeld geheugenproblematiek en die desondanks graag actief willen blijven.
Door er even uit te zijn, helpen wij
u zo lang mogelijk zelfstandig thuis
te wonen en worden uw mantelzorgers tijdelijk ontlast.

TREFPUNT
U bent welkom op dinsdag en donderdag. Deelname aan de activiteiten in het Trefpunt kan middels
eigen bijdrage of een passende
WMO-indicatie. Wanneer u vragen
hebt of een keer wilt komen kijken,
neemt u dan contact met ons op via
het servicepunt.

VRIJWILLIGERSWERK HELPT TEGEN DEMENTIE
Goed nieuws voor vrijwilligers.
In ons maartnummer schreven
we al, dat volgens psycholoog
René Diekstra vrijwilligerswerk
gelukkiger maakt. Recent
onderzoek onder Zweeds burgers
toont aan, dat vrijwilligerswerk
ook lijkt te helpen tegen dementie.
Het onderzoeksteam volgde vijf
jaar lang inwoners van Zweden

die in 2010 met pensioen gingen. De
ontwikkeling van geheugenverlies,
afnemend leervermogen en
taalgebruik werden in kaart gebracht
bij drie groepen senioren: de ene
deed minimaal een uur per week
vrijwilligerswerk, de tweede af en
toe en de derde nooit. De ouderen
die regelmatig als vrijwilliger actief
waren, hadden na vijf jaar opmerkelijk

minder concentratieproblemen,
konden helderder denken en hadden
minder moeite met herinneringen
dan de gepensioneerden die zelden
of nooit vrijwilligerswerk deden. De
resultaten van het onderzoek zijn
gepubliceerd in het psychologisch
en medisch tijdschrift PlosOne.
(bron: NHD, 31 maart 2017)

Geslaagde match met Pand Raak
WONEN PLUS WELZIJN Lonneke verzorgde, samen met vrijwilligers van
was in het najaar van 2016 aanwezig op de beursvloer van de
Schager Uitdaging. Er werd daar
een match gemaakt met Lonneke Deutekom van She Knows
How/Pand Raak.

het Zijper Museum en het Wereld Dansfestival,
aansluitend op 9 januari een workshop sponsoring. We kregen inzicht in hoe wij sponsoren kunnen verleiden zich aan ons te verbinden. Lonneke
heeft hiervoor, naast theorie, leuke ideeën aangedragen. Met haar energie, creativiteit, de nieuwe
kennis en inzichten kunnen wij verder!
Bedankt Lonneke en Pand Raak
voor deze inspirerende workshop!

Lauw Meijers
Aangepast Wonen

Grenzeloos genieten!
12.000 m2 buitenleven en kampeerplezier
!

m
Welko

• caravans
• voortenten
• vouwwagens
• verhuur
• tenten

• accessoires
• wintersport
• outdoor
• occasions

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

• werkplaats

gratis parkeren!

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

"

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.

Aandacht voor verlies
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Door: Hans Groen

U

W redacteur zit aan tafel
bij Paula Overtoom (59), sinds
2007 vrijwilligster bij Wonen
Plus
Welzijn.
Paula
heeft
een
universitaire
opleiding
Maatschappelijk Hulpverlening
gevolgd, maar ging geleidelijk aan
over van de hulpverlening naar
het welzijnswerk. Vanaf 2007 is zij
als vrijwilligster verbonden aan
Wonen Plus Welzijn, waar zij zich
richt op “Aandacht voor Verlies”.
Het wordt in ons gesprek al snel
duidelijk dat zij een zeer bevlogen
vrouw is met een groot gevoel
voor de medemens.

Het gesprek gaat over het onderwerp “Aandacht voor Verlies”: een
dienst voor alle inwoners van de
gemeente Schagen. Via de gemeente hoort Wonen Plus Welzijn
welke inwoners van vijftig jaar en
ouder uit de hele gemeente zijn
overleden. Dat zijn er gemiddeld
35 tot 40 per kwartaal. Ongeveer
drie maanden na het overlijden
wordt door Wonen Plus Welzijn een
brief aan de nabestaande gezonden waarin wordt aangegeven dat
er door één van haar vrijwilligers
binnenkort contact zal worden opgenomen. Paula belt, samen met
Clara Hogendoorn, alle nabestaanden van die lijst en regelt dan, als
men prijsstelt op bezoek, een passende vrijwilliger, die op zijn/haar
beurt telefonisch contact opneemt.
Paula doet zelf geen huisbezoeken
meer, zij heeft een coördinerende
taak in het geheel. Bij verlies denken we al gauw aan het overlijden
van een partner, maar het kan ook
betrekking hebben op verlies van
je baan, van je gezondheid, van
een dierbaar familielid en zo meer.
De vrijwilligers zijn allemaal goed
opgeleid en hebben vaak zelf al ervaring met een verlies. Zij zijn dus
vertrouwd met de situatie die ze bij
de huisbezoeken ervaren.
LUISTEREN
“Het is erg belangrijk dat de vrijwil-

▲ Paula Overtoom, bevlogen en muzikaal
ligers blanco het gesprek in gaan”,
zegt Paula. “Het gaat in de eerste
plaats om luisteren en dan kan het
om tal van zaken gaan. Zoals: hoe
moet het nu met de tuin, met de
administratie, met boodschappen
halen of met het invullen van de belastingformulieren? Dat is vaak een
goede gelegenheid om ze te wijzen
op de hulp die Wonen Plus Welzijn
kan bieden. Maar aan de andere
kant worden we ook vaak spontaan
ontvangen met een “Gezellig dat
u er bent”. Het belangrijkste doel
van deze dienst is evenwel niet van
praktische aard, het gaat vooral
om luisteren naar het verhaal van
de nabestaande, zonder direct met
oplossingen te komen. Over het algemeen vinden de mensen het fijn
dat er aandacht voor hen en voor
hun verlies is. De bezoeken mogen
een jaar doorlopen. Dit wordt in onderling overleg bepaald. Het is heel
belangrijk om vroegtijdig te signaleren of een nabestaande dreigt
vast te lopen.”

AANGENAAM
Er zijn in totaal acht vrijwilligers die
zich hiermee bezig houden. Die komen een paar keer per jaar bij elkaar
om ervaringen te delen. Bovendien
kunnen ze altijd een beroep doen
op Irma Giling, welzijnsconsulente
bij Wonen Plus Welzijn en onder
andere verantwoordelijk voor deze
dienst. Paula kan nog urenlang bevlogen vertellen over haar vrijwilligerswerk bij Wonen Plus Welzijn,
waarmee ze nog lang hoopt door
te gaan. Met een “bedankt voor dit
aangename gesprek” nemen we afscheid.

Hulpmiddelen outlet
bij Revatech!
ech!

•
••

••

•
•

rollators
rolstoelen
(demontabele)
scootmobiels
sanitaire hulpmiddelen
sta-op stoelen
en nog veel meer... !

Hulpmiddelen outlet
showroom Schagen!

Ook voor
onderhoud en
reparaties!

- Groot assortiment gebruikte hulpmiddelen
- Gedegen garantie en service
- Uitgebreid advies

PARTNER VAN

Showroom Revatech
De Langeloop 16-20, 1742 PB Schagen
Openingstijden: ma - vr van 8.30 tot 17.00 uur
www.revatech.nl | 0224 - 552 786

Ruimtes huren bij Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn heeft verschillende
ruimtes te huur. Voor wie een locatie zoekt
voor een cursus, vergadering of presentatie
heeft WPW in Heerhugowaard, Langedijk of
Schagen verschillende ruimtes beschikbaar.
Ook als u kantoorruimte voor een dag of
meerdere dagen zoekt, hebben wij mogelijkheden. Wilt u meer informatie, dan kunt
u contact opnemen met het desbetreffende
servicepunt.

advertorial

Echt wat voor
ouderen
betekenen
Ouderen helpen om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven als het gaat om het
regelen van hun bankzaken. Adviseur
Dagelijkse Bankzaken Laura Gast van
Rabobank Kop van Noord-Holland en
de heer Schrieken aan het woord over
hun ervaringen.
Laura is al jaren adviseur bij de Rabobank en één van de gezichten van de
Rabobank Campagne ‘Samen Bankieren’.
Voor sommige senioren is het regelen
van hun bankzaken best een opgave.
Ze zijn bijvoorbeeld slecht ter been en
kunnen daardoor niet makkelijk naar
de bank voor hulp. En niet alle ouderen
zijn bovendien vertrouwd met mobiel
bankieren.
en toen was ze er ineens niet meer…
FINANCIËLE ZAKEN
Zo is daar bijvoorbeeld meneer Schrie-

ken. Meneer en mevrouw Schrieken zijn
al meer dan vijftig jaar klant bij onze
bank. Trotse leden die graag bij ons
komen. Mevrouw Schrieken, Elly, regelde
altijd alle bankzaken. Helaas is zij vorig
jaar weggevallen en ineens kwam Ben er
alleen voor te staan. Naast het immense
verdriet, kwam hij ook ineens voor allerlei onbekende vraagstukken te staan.
Zo moest hij zich druk maken om allerlei
financiële zaken waar hij zich nog nooit
mee had bemoeid. Dat deed Elly. ’

LES VAN JUF ELLY
“In zo’n groot verlies is het fijn als je kunt
vertrouwen op mensen om je heen die
je kunnen helpen”, vertelt de tevreden
heer Schrieken. “Ik voel me altijd om
mijn gemak en kan bij de meiden altijd
terecht met mijn vragen.” Een bevlogen
Laura vertelt: “Het is mooi om te zien
dat zowel de bankzaken als het delen van
de mooie herinneringen aan “juf Elly”
een plek krijgen in de gesprekken met de
adviseurs. Ik heb zelfs nog les gehad van
juf Elly!”
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CURSUSS EN EN ACTIVITEITEN IN DE REGIO

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.

REPAIRCAFÉ : (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFE)
elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
DE WONDERSCHAAR:
elke laatste dinsdag dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
ETEN IN DE BUURT:
elke laatste dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur. De kosten zijn
€ 4,00.
DE BLOKHUT, Loet 10, Schagen
ETEN IN DE BLOKHUT:
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:
POSTHUIS, Middenmeer
INLOOPOCHTEND:
Zomerstop, 7 en 21 september. Van 10.00 tot 12.00 uur.
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFE):
Zomerstop, 21 september. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Parkzicht Hippolytushoef
PARKZICHTACTIVITEITEN:
22 juni komen de Wieringer Dansers van 10.00 tot 11.30 uur
het seizoen afsluiten, daarna zomerstop
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:
30 juli, 27 augustus, niet in september ivm corso. Van 11.30
tot 13.30 uur.
GESPREKSGROEP:
zomerstop start op 4 september. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Wieringermeer, Wieringen
ONDERSTEUNINGSGROEP MANTELZORGERS:
eens per maand op de donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
CULTUURSCHUUR, Wieringerwerf
PLUS(ONTMOETINGS)GROEP:
6 juli, 3 augustus, 7 september. Van 13.30 tot 16.00 uur.

CURSUSBUREAU
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.

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 niet in zomer i.v.m. zomerstop
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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JUNI, JULI, AUGUSTUS EN S EPTEMBER 2017
HEERHUGOWAARD:

LANGEDIJK:

Trefpunt Rozenlaan, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
SAMEN KOKEN EN ETEN VOOR MANNEN:
Derde maandag van de maand Van11.00 tot 13.00 uur. Kosten
€10,-. Vanaf de basis word er gekookt en voor mannen die niet
kunnen koken, kunnen het hier leren.
DOET EN ONTMOET CREATIEF:
Woensdag.van 10.00 tot 12.00 uur. Creatieve activiteiten, prijzen
zijn verschillend, incl materiaal en consumptie. Van te voren
opgeven
SAMEN KOKEN EN ETEN:
Eerste woensdag van de maand Vanaf 13.00 uur. Kosten €10.
Hoofd-, nagerecht en het drinken zijn inbegrepen.
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 uur.
€2 incl. koffie/ thee.
ZUMBA:
Elke vrijdag van 14:00 tot 15:00 behalve schoolvakanties.
10 lessen € 50,-.
ZONDAG ACTIVITEITEN:
Elke tweede zondag van de maand bingo. € 5 vijf kaarten of € 1
per losse kaart. Inloop vanaf 12.30 en activiteit duurt van 13.00
tot 15.00 uur.
HIGH TEA:
De high tea van juni zit vol maar in oktober organiseren we er
weer één. Wilt u meedoen, geef u dan op. Deelname kost € 7.
Het zal weer op een donderdag tijdens Doet en Ontmoet zijn.
FOTO OP HOUT AFDRUKKEN:
Woensdagavond 7 juni van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur. Drie
foto’s van 20 x 20 of twee foto’s van 20 x 30. Materiaal is
inbegrepen. Verdere uitleg krijgt u na aanmelding. De kosten
zijn € 15 per deelname.
STRIPTEKENEN:
Acht keer op dinsdagavond leren striptekenen van 3 oktober
tot en met 14 november. Van 19.30 tot 21.30 uur. Acht lessen
voor € 80. Van te voren opgeven.

VAN SEPTEMBER 2017 T/M JUNI 2018
Schrijf uw eigen levensverhaal - Anbouw
Countryline dansen - Anbouw.
Countryline dansen - Behouden Huis.
Koersbal - Anbouw.
Zumba en Zumba combi - Anbouw.
Yoga - Anbouw.
VAN SEPTEMBER 2017 T/M JULI 2018
Fit-plus Gym Anbouw.
Fit-plus Gym De Giest.
VAN SEPTEMBER T/M APRIL
Schilderclub - Anbouw.
U kunt vrij instromen en betaalt
vanaf de datum waarop u start.
VERWACHT IN NAJAAR 2017
Grenzen stellen - Anbouw.

FIETSEN
ROND
SCHAGEN
Iedere eerste maandag van de maand (maandag 3 juli - 7 augustus - 4 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. Aanmelden en informatie bij het servicepunt
van Wonen Plus Welzijn in Schagen.

CURSUSSEN DIE REGELMATIG
HERHAALD WORDEN:
Kunstgeschiedenis.
Koken voor mannen.

▲ Koken voor mannen

LANGEDIJK: DOET & ONTMOET

VOOR EEN SPEL, SAMEN ETEN, EEN ACTIVITEIT,
ADVIES OF EEN PRAATJE
DOET & ONTMOET:
Diverse lokaties, Langedijk (behalve woensdag). Regelmatig is
hier een Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur aanwezig voor al uw
vragen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.
VROUWENACTIVITEITEN:
Maandelijks op dinsdag en zaterdag. Vanaf september ook elke
donderdagochtend - De Anbouw.
HAAK- EN CREACLUB:
wekelijks op woensdagmiddag, de Anbouw
KOOK- EN EETCLUB: maandelijks op woensdag, de Anbouw
en eens in de twee weken op maandagmiddag in Veldzorg.
SENIORENKOOR: vanaf september weer wekelijks op
donderdagmiddag, de Anbouw
INTERNETCAFÉS, VOOR TABLET/SMARTPHONE/
COMPUTERVRAGEN:
wekelijks op diverse locaties in Langedijk vanaf september
ADRESSEN:
• De Geist, Vinkenlaan 7, Sint Pancras.
• De Anbouw, Dorpsstraat 610, Noord-Scharwoude.
• Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, Oudkarspel.
• Westervenne, Platte Ven Hoofdingang recreatiezaal,
Noord-Scharwoude.
• Buiten Zorg, Dokter Wilminkstraat 143, Zuid-Scharwoude
• Bibliotheek, Bosgroet 4, Zuid-Scharwoude
• Veldzorg, Dorpsstraat 86, Broek op Langedijk
MEER INFORMATIE ACTIVITEITEN – VOOR ALLE LOCATIES
Al onze cursussen en activiteiten staan vermeld op
www.wonenpluswelzijn.nl. Langedijk en Heerhugowaard geven
ook een activiteitengids uit. Deze gids is af te halen bij het servicepunt van de betreffende locatie of neem telefonisch contact op.
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Een dag bij de buren bij Vluchtelingenwerk
Schagen/Hollands Kroon
Door: Hans Groen

Sinds kort wordt een gedeelte van het
pand aan de Zijperweg in Schagen
gebruikt door Vluchtelingenwerk
Nederland, afdeling Schagen en
Hollands Kroon. Wij wilden graag eens
nader kennis maken en treffen vaste
medewerkers Inger-Lise Ruijter en
Hanneke van Ouwerkerk op kantoor.
Zij doen het vele werk niet alleen, ze
worden bijgestaan door een aantal
stagiaires en zo’n zestig vrijwilligers.
“Daar hebben wij er nooit genoeg van”,
zegt Inger-Lise, “dus als er onder de
lezers van dit magazine mensen zijn
die op zoek zijn naar leuk en zinvol
vrijwilligerswerk dan kunnen die
zich bij ons of bij Wonen Plus Welzijn
melden.”

▲ Inger-Lise Ruijter, vaste medewerkster bij Vluchtelingen-

werk afdeling Schagen/Hollands Kroon

Het merendeel van de vluchtelingen komt uit Syrië en
uit Eritrea. Die hebben allemaal een verblijfstatus voor
vijf jaar. Na die periode wordt bekeken hoe de situatie
in het land van herkomst is, waarna het legale verblijf
mogelijk verlengd kan worden. Statushouders krijgen
na verloop van tijd ergens in Nederland een woning
toegewezen die ze moeten accepteren. Daarnaast ontvangen ze van de gemeente een bedrag om de woning
in te richten. Vaak wordt daarvan gezegd: “Die buitenlanders krijgen alles maar”, dat ligt toch net iets anders.
Dat geld moet later worden terugbetaald of wordt ingehouden op hun uitkering. En als ze dan eenmaal een
woning hebben kan een verzoek om gezinshereniging
worden ingediend.
SPREEKUUR
Tijdens het interview op dinsdag is het spreekuur tussen 10.00 en 13.30 uur. Daar komen veel mensen op
af met allerlei vragen om hulp. Meestal gaat het om
de afhandeling van officiële papieren, bijvoorbeeld om
een huur- of zorgtoeslag aan te vragen, de meterstanden door te geven of om bankzaken te regelen. Die
gesprekken gaan nog weleens stroef vanwege taalproblemen. Gelukkig is er een aantal vrijwilligers (vluchtelingen die al goed Nederlands spreken) die daarbij
tolkt. Eén van hen is Mustafa 1 uit Aleppo, Syrië. Hij
schuift aan bij Hanneke om een landgenoot te helpen.
Hij doet dat met zichtbaar plezier. Uw redacteur raakt
in gesprek met Mustafa 2, ook al uit Syrië en sinds
drie jaar in ons land. Hij woont met zijn vrouw en vier
kinderen in Hippolytushoef en vindt het er prachtig.
“Allemaal aardige mensen”, voegt hij er aan toe. Hij is
naar het spreekuur gekomen om hulp te vragen bij het
invullen van formulieren voor een ziekenhuisopname
en voor de Voedselbank. Naast dit spreekuur kunnen
statushouders ook een beroep doen op zogenaamde
thuisbegeleiders, vrijwilligers die de nieuwe inwoners
thuis met raad en daad bijstaan. Deze maatschappelijke begeleiding is erop gericht, dat de cliënten zich na
verloop van tijd zelf kunnen redden en mag maximaal
twee jaar duren.
RATAPLAN
“Onze organisatie houdt zich niet bezig met woningtoewijzing”, zegt Hanneke. “Dat doen de woningbouwverenigingen. Wel helpen wij de bewoners op weg bij
de inrichting, gaan met ze naar Rataplan en maken ze
wegwijs in het winkelbestand en de officiële instanties.
En wij stoppen een brief in de bus bij buren van de
nieuwe bewoners, zodat die op de hoogte zijn van hun
komst.” Ook hier geldt: beter een goede buur dan een
verre vriend. Ook in Langedijk is Vluchtelingenwerk
een goede buur. Er wordt hier ook op een goede manier samengewerkt en vluchtelingen doen vrijwilligerswerk bij WPW Langedijk.
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Door: Ingrid Monfooij

De gezelligheid en de contacten zijn zo
prettig
EEN interview met Mike van der

Zande,die van alle markten thuis is.
In Langedijk verricht hij sinds begin
2017 beheertaken in de Anbouw en
daarvoor in de Overbrugging. Tevens
is hij maaltijdbezorger.

Mike, hoe ben je hier
terechtgekomen?
“Ik werd anderhalf jaar geleden
wakker en dacht: ik moet mijn dagen zinvol in gaan vullen. Mijn achtergrond is uitgebreid, ik heb veel
technische beroepen uitgeoefend.
Zo ben ik onder andere jaren vliegtuigmonteur geweest. Ik ben op
internet gaan snuffelen en kwam
Wonen Plus Welzijn tegen. Ik waagde er een telefoontje aan, met een
gesprek als gevolg. Ik wilde graag
dagelijks iets doen en was van harte welkom om klussen en beheertaken uit te voeren in het gebouw
De Overbrugging. Nu ben ik actief
in de Anbouw. Naast kluswerk zet
ik ook tafels en stoelen klaar voor
activiteiten. Ik open ’s ochtends het
gebouw en zet alvast koffie voor de
vrijwilligers van het servicepunt en
het personeel. Ook ben ik beschikbaar voor klussen bij mensen thuis,
via het thuisabonnement. Ik heb
vaste taken bij de maaltijddienst
en ben ook maaltijdbezorger. Naast
mijn werk hier ben ik twee middagen per week actief bij Jan Willem
van de Waerden in Sint Pancras.
Dat is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke en vaak
ook lichamelijke beperking. De
deelnemers daar maken bijvoorbeeld tafeltjes of houten bakken
waar planten in kunnen. Ik help de
mensen bij activiteiten, met name
in de houtwerking. Zo zijn we nu
bezig spullen te maken voor Pasen.
Ook daar heb ik het erg naar mijn
zin. Dat wordt vervolgens weer verkocht op de paasmarkt.”
Waar ben je geboren?:
“Ik ben geboren in Gosporth in Engeland en kom uit een marinegezin.
Ik had twee opa’s bij de marine en
mijn vader zat bij de marine. In mijn
vroege jeugd heb ik 3,5 jaar met

▲ Mike van der Zande in gesprek met redacteur Ingrid Monfooij
mijn ouders in Curaçao gewoond.
Later zijn we verhuisd naar Schagen, waar mijn familie oorspronkelijk vandaan kwam en na vele
omzwervingen ben ik zelf uiteindelijk in Langedijk beland. Ik heb drie
broers en drie zussen, waarvan een
zus en broer al zijn overleden. Ik
woon vanaf 1978 in Langedijk.”
Hoe ervaar jij de sfeer bij WPW
Langedijk?
“Het geeft me een bijzonder gevoel. Mijn wens om weer actief en
onder de mensen te zijn en iets te
betekenen, wordt hier vervuld. De
gezelligheid en de contacten zijn zo
prettig en ook heb ik elke dag wat
te doen.”
Wat zijn verder je interesses?
“Ik heb diverse cursussen gevolgd
via een onderwijsinstelling. Zo heb
ik onlangs een studie Sociaal Economische geschiedenis van Nederland afgerond. In het verleden heb
ik bij de VU en Open Universiteit
Filosofie en Geschiedenis gestudeerd. Ook heb ik twee cursussen
Kunstgeschiedenis gevolgd. Het is
puur voor de hobby en om te leren
over onderwerpen die mij interesseren. Ik ben ook erg geïnteresseerd in archeologie en ben lid van
de archeologieclub in de Nieuwe
Nes in Schagen. Vroeger hielp ik
ook mee met opgravingen. Nu ben
ik vooral geïnteresseerd in lezen.
Zo ben ik nu begonnen met een
boek over de Talmoed. Verder kom
ik vier keer in de sportschool en

doe ik aan fitness. Het helpen in het
gebouw, bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de zaal voor activiteiten,
is ook erg goed voor mijn conditie.
Verder was ik vroeger actief muzikant. Ik heb als trompettist bijvoorbeeld meegedaan aan solistenconcoursen door heel Noord-Holland.
Op een gegeven moment hebben
Klaas Snip en ik een gelegenheidsduo gevormd en samen hebben wij
op het hoogste niveau gespeeld
binnen de wereld van amateurmusici.”
▼ Mike bij zijn werkkast

21

Goed
op weg

Door: Vivian Merat

C

HADIA (20) is in haar
vroege pubertijd naar Marokko
verhuisd, daarvoor woonde ze in
Nederland. In Marokko sprak ze
haar moedertaal weer. Op haar
achttiende verhuisde zij weer terug
naar Nederland en moest ze weer
opnieuw beginnen.
Met de taal, met wennen in het algemeen. Buiten haar familie kende
zij weinig mensen. Dit was best een
lastige periode. Ze kwam in contact
met de Factorie, waar zij een-opeenbegeleiding kreeg en nieuwe
vaardigheden leerde. Chadia hielp
bij de Was- en Strijkservice en bij
koffie zetten en beheertaken. Zo
kwam zij steeds meer in contact
met mensen en leerde stapje voor
stapje bij. Via het Taalcafé in de bibliotheek leerde zij langzamerhand
de taal weer steeds beter spreken.
PRAKTIJKOPLEIDING

Chadia: “Na een tijd leek het me een
goed idee om een opleiding te kunnen doen. Ergens voor leren voor
de toekomst. Irene regelde dat ik
een praktijkopleiding kon doen; de
lessen waren in een kleine groep.
Ik vond dit erg leuk. Na het behalen van mijn diploma was ik klaar!
Ik ben er erg trots op, want nu ben
ik keukenassistent. Ik loop nu stage
bij Restaurant de Anloup in Buiten
Zorg, van Chantels Mengelmoes.
Hier word ik goed begeleid en er
wordt rekening gehouden met het
feit dat ik best wat jaren niet in Nederland heb gewoond.”
STRALEND

Irene Ruijter: “Verlegen als ze was
toen ze voor het eerst binnenkwam, zo stralend zit Chadia hier
nu bij ons. Ze is opener geworden,
komt nog steeds regelmatig langs
en vertelt dan hoe het gaat. Zolang
het nodig is, begeleiden wij Chadia
waar nodig. Het is zo mooi dat ze al
zoveel heeft bereikt.”

▲ Chadia en Irene staan bij de wasmachines

Aan de slag bij De Factorie
De Factorie is een door UWV erkend werkleerbedrijf van Wonen
Plus Welzijn, gevestigd in Buiten
Zorg. Het heeft als doel mensen
bij wie meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid
is, zinvol werk te bieden in de
maatschappij. De Factorie werkt
nauw samen met de gemeente
Langedijk. De visie naar de toekomst is steeds meer dat van
mensen met een uitkering een
zogenaamde
inspanningsver-

plichting wordt gevraagd. Bij
De Factorie wordt hier naar toegewerkt. De Factorie is mede
mogelijk dankzij de gemeente
Langedijk, Woldhuis en bijdragen vanuit Fondsen, Fundatie
Luden van Stoutenburg, Stichting Het Rooms Catholijk Oude
Armenkantoor (ROCAK), Stichting Bretano, Stichting Lief Langedijk, het Oranjefonds en de
Rabobank.

Was- en strijkservice van de Factorie
Een belangrijk onderdeel van
het dagelijkse huishouden is de
zorg voor uw wasgoed. Wordt
het doen van de was en strijk u
teveel? Laat dan uw was door
ons doen. Uw vuile was wordt
door medewerkers van werk- en
leerbedrijf de Factorie gewassen
en gestreken. Indien noodza-

kelijk wordt de was bij u thuis
opgehaald en wordt het weer
schoon en kastklaar thuis bezorgd. Voor de prijs hoeft u het
niet te laten, voor € 7,50 kunt u
uw was al laten verzorgen. Website: www.defactorie.nl of neem
contact op met het servicepunt
van Langedijk.
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Nieuw: Preventief seniorenonderzoek 2.0
75-jarigen en ouder in Hollands Kroon

SENIOREN van 80 en 85 jaar oud

worden tot nu toe bezocht in het
kader van informatief huisbezoek.
Vanaf dit jaar wordt in Hollands
Kroon ingespeeld op de toekomst
met het onderzoek nieuwe stijl.
Door dit onderzoek in de vorm
van een enquête is het mogelijk om
alle senioren van 75 jaar en ouder
jaarlijks te benaderen. Wij gaan er
dan van uit dat de “jongere” senioren wellicht graag de enquête zelf
willen invullen op de computer op
het tijdstip dat uitkomt. De “oudere” senioren zullen benaderd worden voor een huisbezoek.
Wonen Plus Welzijn biedt in samenwerking met de LSBO-HK* alle
senioren vanaf 75 jaar in Hollands
Kroon de mogelijkheid om deel te
nemen aan een jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijkse onderzoek bestaat eruit
dat men een compleet beeld krijgt
van hoe het huidige leven eruitziet
en waar men eventueel tegenaan
loopt. Het onderzoek in de vorm
van een enquête geeft de organisaties een goed beeld van wat er

V.l.n.r. wethouder Mary van Gent, Jan Kers (LSBO-HK)
en Marika de Jager (WPW)
leeft. Met deze signalen kunnen ze
samen met de gemeente en andere
organisaties knelpunten vaststellen
en inspelen op een goede toekomst
voor allen in Hollands Kroon.
ONDERWERPEN
Onderwerpen in de vragenlijst zijn
onder andere: gezondheid, wo-

nen, zelfstandigheid en
behouden van eigen
regie. Een belangrijk
onderwerp in de vragenlijst is: wat zijn de
mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?
We starten het preventief seniorenonderzoek
2.0 in de regio Anna
Paulowna. In het najaar volgt de rest van
de gemeente Hollands
Kroon. U ontvangt hierover een brief met verdere uitleg.
We roepen iedereen
van 75 jaar en ouder in
Hollands Kroon op aan
het onderzoek mee te
werken. Voor uw welzijn
nu en in de toekomst!

* LSBO- HK is de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen
in de gemeente Hollands Kroon. Zij
wordt gevormd door de afdelingen
van de ouderenbonden, senioren- en
activiteitenverenigingen.
Daarmee
vertegenwoordigt zij de senioren binnen de gemeente Hollands Kroon.

• PRIK HET OP HET BORD •
Adrie zoekt een fietsmaatje! Samen fietsen
in de regio Schagen
en ergens gezellig een
bakkie doen onderweg
is de wens van Adrie
(60, lichte beperking).
Heb je tijd en zin om
een keer in de 2 weken
samen een tochtje te
maken? Neem dan
contact op met WPW
(0224-273140)

Bent u mantelzorger
en
woont u in de regio Wi
eringen/Wieringermeer,
kom
dan eens langs!
Vanaf september sta
rt na de
zomerstop weer de ma
ntelzorggroep in Lelyp
ark
in Wieringerwerf. U ku
nt
hier met andere lotge
noten
ervaringen uitwisselen
en
tips en adviezen delen
. Hou
de pers in de gaten vo
or de
exacte datum in septem
ber.
Voor meer informatie
WPW
(0224-273140).
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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.

23

Nieuw leven voor Ladies Centre Jongerenwerk Langedijk

PETRA Schoon is sinds februari team Langedijk komen versterken als

jongerenwerker en welzijnsconsulent. Voor het jongerenwerk is zij onder
andere verantwoordelijk voor het Ladies Centre, een laagdrempelige inloop met activiteiten aansluitend bij de leefwereld van meiden.
▼ Petra Schoon

Petra: “Bij Ladies Centre leren we
meiden oprecht kennen, waardoor
er kan worden ingespeeld op interesses en talenten. Daarnaast
kunnen we eventuele zorgvragen
vroegtijdig signaleren en pas-

sende begeleiding bieden. Dit kan
zijn: hulp bij huiswerk, het vinden
van een passende opleiding of bijbaan, aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of gewoon even een
luisterend oor. We werken op basis van presentie, wat inhoudt dat
we aansluiten bij de leefomgeving
van de meiden. Alleen zo weten we
wat meiden bezighoudt en wat zij
nodig hebben. Kortom: Het is een
plek voor meiden die op zoek zijn
naar gezelligheid, leuke activiteiten en contact met meiden onder
elkaar!” Ladies Centre is gevestigd
in de Anbouw, Dorpsstraat 610 in
Noord-Scharwoude en elke donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00
uur open.

Broekerbouwdorp!
Vele Langedijkers zijn er wel
mee bekend: Het Broekerbouwdorp! Ook dit jaar gaat het weer
plaatsvinden voor de groepen 5,
6, 7 en 8 van alle basisscholen.
Jongerenwerker Stephan van
der Linden: “Om dit prachtige
evenement ook dit jaar weer te
laten slagen zijn we hard op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Om een oogje in het zeil
te houden bij de kinderen, limonade uit te delen of af en toe een
spijkertje te slaan als het de kids
niet lukt. Van 28 augustus t/m 1
september kunnen wij uw hulp
goed gebruiken. De vrijwilligers
worden voorzien van een lunch,
drinken en een klein bedankje
aan het einde.” Voor meer informatie, mail: s.vanderlinden@
wonenpluswelzijn.nl.

Na de yogales: lekker uitgeslapen en uitgerust

Y

OGA komt uit India en leert hoe je met meditatie, ademhalingsoefeningen en concentratie je lichaam en geest kunt ontspannen en verbinding kunt maken met jezelf. Even weg van de alledaagse hectiek. Geen
computer of mobiel in de buurt, maar even helemaal tot rust komen.

Bij de yogales in Heerhugowaard
zitten de deelnemers in een kring
op een mat. De les wordt gegeven
door een yogadocente. Het gaat
tijdens de les om bewustwording:
bewust worden van je ademhaling,
de adem door je lichaam voelen
gaan. De geluiden die je om je heen
hoort mag je laten voor wat ze zijn,
je hoeft er niets mee. Er komen verschillende yogahoudingen voorbij.
KLANKSCHAAL
De oefeningen zijn in principe voor
iedereen goed te doen, maar sommige oefeningen vereisen wel wat

lenigheid. Waar het iemand niet
lukt, mag die gene het met een
tandje lager doen. Tijdens sommige oefeningen slaat de docente
zachtjes op een klankschaal (klankschalen werken helend en meditatief). Zo kom je even helemaal tot
jezelf. Na een mooie afronding van
de les, wordt er samen een kopje
thee gedronken en gezellig nog wat
nagepraat. Het idee is dat je door
de yoga ook in het dagelijks leven
meer balans vindt en beter met
stress om kunt gaan.
Een paar ervaringen van de deelneemsters:
Henny: “Ik vind het heerlijk om naar
yoga te gaan, het is voor mij een
fijne ontspanning. Ik heb astma en
ik heb wel wat aan de ademhalingsoefeningen.”
Hanneke: “Na de yoga voel ik me
ontspannen en soepel, eigenlijk
gewoon een stukje lichter. Heerlijk
een uurtje echt voor mezelf.”
Nasta: “Yoga is leuk, goed voor mij,

de groep is gezellig en Monique
geeft goed les. Ik slaap lekker de
nacht daarna.”
Doe gemakkelijke kleding aan en
tegen betaling van een klein bedrag
kun je meedoen. Voor opgave even
bellen met Wonen Plus Welzijn,
trefpunt Rozenlaan. Ook in Langedijk kunt u yogalessen volgen. met
Inge Glimmerveen. Zij is gespecialiseerd in yoga en kanker, en milde
yoga. Iedereen is welkom en kan de
oefeningen binnen de eigen grenzen uitvoeren.

Tijden
Heerhugowaard: op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur is
de yogales. De kosten bedragen
zes euro per les. Vanaf september zal er ook stoelyoga plaats
gaan vinden. Wilt u daar meer informatie over hebben, dan kunt
u contact met ons opnemen.
Langedijk: Vanaf 20 september
starten er op de woensdagochtend weer wekelijks lessen yoga
met Inge Glimmerveen. Kosten:
15 lessen voor 76,-

De beste in zijn klasse.
De nieuwste Cub Cadet XT Series
•

Ongeëvenaarde Presentaties (maaien, opvangen, mulchen, draaicirkel).

•

Pure Kracht en Efficiency (hydro, motoren, differencieel slot).

•

Kracht en Kwaliteit in elk detail.

Uhhh...
Uhhh...
Uhhh...
dze...dze...dze...
bluhh...
bluhh...
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm.
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
hartstichting.nl

Service, het hele jaar door!
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Maaltijdbezorging nu nòg gemakkelijker
Veel inwoners van de gemeenten Schagen en
Hollands Kroon en Langedijk maken graag
gebruik van de maaltijdservice van Wonen
Plus Welzijn. Logisch, want de heerlijke
koelverse maaltijden worden in de keuken
van Magnushof bereid met dagverse producten. U stelt zelf uw menu samen en heeft
per week volop keuze.
Door: Hans Groen.

Van daaruit worden de maaltijden door een grote groep vrijwilligers bij de mensen aan huis bezorgd. Tot voor kort was
het zo dat alle vragen met betrekking tot de maaltijdvoorziening binnen kwamen bij de servicepunten van Wonen Plus
Welzijn. Dat kan nog gestroomlijnder vonden de medewerkers van Wonen Plus Welzijn, zowel voor de maaltijdgebruikers als voor de organisatie. Sinds kort wordt alles gecentraliseerd in het kantoor aan de Zijperweg voor de gemeenten
Schagen en Hollands Kroon (behalve de Wieringermeer) en
kunt u met al uw vragen tussen 08.30 en 11.30 uur op werkdagen terecht op één telefoonnummer, wel zo gemakkelijk
voor u! Het telefoonnummer is: 0224-273150.

Nieuwe maaltijdauto op Wieringen

De nieuwe maaltijdbezorgauto voor
Wieringen

D

E maaltijden op Wieringen
worden door een bezorgauto van
Wonen Pus Welzijn bij de mensen
thuis gebracht. Dus toen die auto
kapot ging en de kosten voor reparatie te duur uitvielen, werd besloten een nieuwe aan te schaffen.

N

Met de hulp van vrijwilligers en
Vakgarage Verfaille uit Hippolytushoef werd een nieuw exemplaar
gevonden. De betimmering binnen in de auto werd mede mogelijk
gemaakt door Remco Hagedoorn,
eigenaar van Formido. Het aanbrengen van de stickers op de auto

(zie afbeelding hieronder) werd
mogelijk gemaakt door een mooie
bijdrage van Rotary Wieringerland.
Viking Reclame zal de stickers op
de auto aanbrengen. Wij hopen dat
de nieuwe aanwinst weer vele jaren
mee kan.

Een bedankje is wel op z’n plaats.

A de sluiting van de Overbrugging begon In Langedijk een lange
zoektocht naar een nieuwe locatie
voor de maaltijdkoeling, van waaruit de bezorging van de maaltijden
plaatsvindt.

Het is gelukt, vanaf 20 april is de
koeling ondergebracht op een locatie net buiten Langedijk, in Heerhugowaard. Met de inzet van vele
partijen is het uiteindelijk prima
voor elkaar gekomen. Wij bedanken
iedereen die hieraan heeft meegeholpen!

Heeft u ook interesse in de maaltijden in Langedijk? Neem contact
op met het servicepunt.
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Door: Lisette Kreijger

Doet & Ontmoet is er voor
iedereen

ELKE woensdag en donderdag vindt

in de Rozenlaan bij Wonen Plus Wel-

zijn de Doet & Ontmoet plaats. Doet
& Ontmoet is er voor iedereen: leeftijd, mogelijkheden of beperkingen,
het maakt geen verschil. Het biedt een
ieder de kans anderen te ontmoeten,
nieuwe mensen te leren kennen om
ook buiten de bijeenkomsten met elkaar op te trekken.
Men kan een spel doen, een praatje
maken, creatief bezig zijn of contact
leggen om er samen op uit te gaan.
Er wordt gekeken naar wat iemand
kan, wat je samen kunt en wat je
voor een ander kan betekenen. Samen maak je het verschil!

NIEUWE MENSEN
Een bezoeker vertelt: “Je bent leuk
bezig, je neemt wat moois mee naar
huis en je ontmoet nieuwe mensen.”
Er is een vrouw bij die last heeft van
artrose in haar hand, maar dat belemmert haar niet om toch mee te
doen, gezellig met de andere vrouwen. Waar nodig is help je elkaar of
ondersteunt de vrijwilliger.

waxinehoudertjes, sieraden en bonbons/bonbondoosjes. Ook zijn er
fotolijstjes versierd en volgende
keer zullen er dromenvangers gemaakt worden. Met elkaar worden
de activiteiten bedacht en georganiseerd. De kosten voor de woensdag
zijn twee euro en voor de creatieve
activiteiten verschilt het. Je hoeft
geen lid te zijn van WPW om mee te
doen. Voor ieder wat wils dus. Als u
CREATIEF
ook interesse heeft om mee te doen
Op de woensdag staat de Doet & kunt u contact opnemen met WPW
Ontmoet in het teken van creatief Heerhugowaard.
bezig zijn en op de donderdag van
samen spelletjes doen. Maar de bezoekers zijn beide dagen vrij om te
doen wat ze willen en kunnen hiervoor andere bezoekers uitnodigen.
Vandaag is er een gezellige groep:
er zijn dertien bezoekers, één stagiaire en drie vrijwilligers aanwezig.
Er wordt enthousiast gewerkt aan
een paaskrans. Er zijn diverse materialen aanwezig waar een keuze
uit gemaakt kan worden; zo kan iedereen er een eigen invulling aan
geven.
VRIENDINNEN
Eén van de deelneemsters vertelt
hoe zij het ervaart: “Het is leuk om
gezamenlijk iets te maken, thuis doe
je dit niet zo gauw”. Ze vertelt dat ze
een hele groep vriendinnen mee
heeft genomen, die ze al sinds de
lagere school kent. Elke woensdag
vindt er een andere activiteit plaats.
Zo zijn er al kerstkransen gemaakt,
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Project van Wonen Plus Welzijn en Woonzorggroep Samen

Samen Meedoen in Hollands Kroon
INCLUZIO dat in Hollands Kroon alle jeugdzorg, WMO en sociale ba-

sisvoorzieningen coördineert, wil alle vormen van dagbesteding in de
verschillende dorpen van de gemeente op een nieuwe wijze organiseren.
Het doel is dat die verschillende vormen van dagbesteding beter op elkaar gaan aansluiten, makkelijker toegankelijk worden en doelmatiger
georganiseerd worden. Met als achterliggende gedachte dat met het beschikbare budget meer kan worden bereikt. Woonzorggroep Samen en
Wonen Plus Welzijn zetten samen vanuit deze doelstelling Samen Meedoen op een samenwerkingsverband op het gebied van begeleiding en
ondersteuning.
Met Susan Tijm praten we over
deze nieuwe uitdaging voor WPW:
“Het is de bedoeling dat alle bestaande vormen van dagbesteding
van WPW en van Samen in de dorpen van Hollands Kroon in principe
worden voortgezet in dit nieuwe samenwerkingsverband. We hebben
binnen Samen Meedoen allerlei
mogelijkheden om begeleidingsvormen te ontwikkelen. Dan kun
je denken aan activiteiten als Doet
& Ontmoet (zie elders in dit Magazine), Open inloop, Gespreksgroepen, Wandelgroepen, Dagactiviteiten, Samen eten en tuinieren, een
Koor en Dagverzorging voor meer
gespecialiseerde groepen voor bijvoorbeeld mensen met dementie of
mensen met een niet aangeboren
hersenletsel.” We willen graag laagdrempelig zijn, voor alle burgers
waarbij we kijken naar wat mensen
met elkaar verbindt.
WERKEN VANUIT EIGEN
KRACHT
De bedoeling is, dat er vanuit de
bestaande groepen op basis van
wensen en verzoeken van de deelnemers en de praktische mogelijkheden nieuwe groepen worden
opgezet. Volgens Susan is daarbij
ook een grote rol weggelegd voor
de vrijwilligers van WPW en Samen
die de groepen gaan ondersteunen.
“Zowel het initiatief van de deelnemers als van de vrijwilligers is
heel belangrijk. Wij willen stimuleren dat ‘mensen vanuit hun eigen
kracht’ tot invulling van activiteiten
of tot nieuwe vormen van dagbesteding komen. Iedereen is wel

ergens goed in en mensen vinden
het vaak leuk, om anderen op weg
te helpen. Het benutten van die mogelijkheden is de grote uitdaging.
De beroepskrachten hebben daarbij de taak te ondersteunen en de
randvoorwaarden (bijv. ruimte en
financiële midden) te scheppen.”
PRAKTISCHE VOORDELEN
De bedoeling is, dat er open groepen ontstaan, waar alle burgers aan
mee kunnen doen. Als de behoefte
verandert kan een deelnemer soepel de overgang naar een meer
gespecialiseerde groep maken.
Nieuwe groepen kunnen makkelijk
gevormd worden en het wordt eenvoudiger om mensen, die bijv. de
zelfde dingen willen doen, te matchen. Ook het doorverwijzen naar
een beter passende andere groep,
zal naar verwachting gemakkelijker
gaan. Incluzio vindt het belangrijk,
Doet & Ontmoet in De Geist, Sint Pancras

Susan Tijm
dat er minder regels en formulieren
aan te pas komen en dat er met de
zelfde middelen meer gedaan kan
worden. Susan: “Regels en centen vormen soms barrières en dat
is zonde. Dat vindt Incluzio, maar
dat vinden ook WPW en Samen.”
Een goede basis om de organisatie voor ‘Samen Meedoen’ goed op
poten te zetten, waar alle burgers
van Hollands Kroon voordeel van
kunnen hebben.

Door: Martin Swart

Bij Otto’s
zit u altijd
goed.

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
Het unieke instelbare BalanceMobiel: 06-201 330 20
Mobiel: 06-201 330 20
Bouwaanvraag
mechaniek stimuleert gezond en
e-mail:
stiba@hetnet.nl
e-mail:
stiba@hetnet.nl
- Aanbouw van serre, (bij)keuken
en
actief zitten.
www.stibabouwbedrijf.nl
www.stibabouwbedrijf.nl
garage
Verkrijgbaar in 2 zadelmaten.
- Verbouwing van o.a. keuken,
In diverse kleuren en stijlvolle
Aannemersbedrijf Stiba zorgt o.a.
kamer en badkamer
bicolor uitvoering verkrijgbaar.
Stiba zorgt o.a.
voorAannemersbedrijf
uw:
- Vervangen van kozijnen, ramen
ofuw:
voor
- Bouwkundig advies
deuren
5 Jaar garantie
- 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
kamer
en badkamer
- Plaatsen
dakkapellen
en dakramen
OPENINGSTIJDEN:
ALGEMENE GEGEVENS:
Broeker Werf 14
Maandag: 09.00 - 17.30
- Onderhoudswerkzaamheden
- Vervangen van kozijnen, ramen of
1721 PC Broek op Langedijk
Dinsdag:
08.30 - 17.30
(0226) 316 011
Woensdag: 08.30 - 17.30
info@ottos.nl
deuren
Donderdag: 08.30 - 17.30
Vrijdag:
08.30 - 17.00
Kijk ook op ottos.nl
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
alles voor kantoor
sinds 1876
- Onderhoudswerkzaamheden
K ANTOOR- EN PROJECTINRICHTING • K ANTOORM ACHINES • ICT OPLOSSINGEN • PRINT- EN DOCUMENTOPLOSSINGEN • K ANTOORSUPPLIES

Liefdevol en betrokken
Tel. 06 42 08 60 22

info@uitvaartbegeleidingmara.nl

UITVAARTBEGELEIDING
Ongeacht waar en
of u verzekerd bent (24/7)

Karin Smit

persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Wij hebben ruime ervaring
in uitvaartbegeleiding
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Sudoku 1
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Sudoku 2
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1

4
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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!

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

M D A

Los de woordzoeker op en maak kans op
1 van de 3 bonnen om een uur gratis te bowlen met 6
personen in Uitgeest.
De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
J.C. van Meel (Heerhugowaard)
Klaas Deuzeman (Warmenhuizen)
E. Pennings-van Trigt (Anna Paulowna)
angola
belgie
canada
china
duitsland
ecuador
eritrea
frankrijk
ghana
hongarije

irak
japan
kameroen
luxemburg
madagaskar
malawi
marokko
nederland
nigeria
oostenrijk

oplossing sudoku1

panama
polen
portugal
roemenie
spanje
suriname
syrie
togo
vietnam
zimbabwe

oplossing sudoku2

I

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

De inzending dient voor maansdag 1 augustus 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

4 6 9 7 2 3 8 5 1

2 5 7 1 4 8 6 9 3

5 8 2 1 9 6 4 3 7

9 6 4 5 2 3 7 8 1

3 1 7 4 8 5 9 2 6

1 3 8 9 6 7 5 4 2

1 4 5 8 3 7 6 9 2

5 1 2 4 8 9 3 6 7

9 2 6 5 1 4 7 8 3

6 4 3 7 1 5 8 2 9

8 7 3 9 6 2 5 1 4

8 7 9 6 3 2 1 4 5

2 5 8 6 7 1 3 4 9

4 9 6 3 5 1 2 7 8

7 9 1 3 4 8 2 6 5

7 2 1 8 9 6 4 3 5

6 3 4 2 5 9 1 7 8

3 8 5 2 7 4 9 1 6

Zo lang
mogelijk
meedoen.

Met de adviseur
aan huis.

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. U kunt gewoon een
afspraak maken met één van onze mobiele adviseurs, bijvoorbeeld met Laura.

Wilt u een afspraak maken? Bel (0223) 67 13 00.
Een aandeel in elkaar
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Thema is een bijzondere aanvulling op
het Informatief Huisbezoek in de gemeente Schagen

Door: Hans Groen

Veiligheid in en om huis
W

ONEN PLUS WELZIJN is een actieve organisatie die bewoners in haar werkgebied op tal van
gebieden bijstaat. Belangrijke activiteiten daarbij zijn
de informatieve huisbezoeken die vrijwilligers van
Wonen Plus Welzijn aan inwoners in de gemeente
Schagen van 75 en 80 jaar brengen. Ook het Rode
Kruis (afdeling Schagen) wilde graag dat er huisbezoeken aan ouderen gedaan zouden worden om ze te
wijzen op “Veiligheid in en om huis”. Toen zij erachter kwamen dat zulke huisbezoeken al door Wonen
Plus Welzijn gedaan worden, werd tot samenwerking
overgegaan.

Tijdens een kop koffie gaan vrijwilligers het gesprek
met de ouderen thuis aan over hun wensen, vragen en
zorgen rondom wonen, welzijn en zorg en informeren
of verwijzen zij ouderen desgewenst. In deze gezellige
gesprekjes wordt dus ook gewezen op veiligheid in en
om huis. Daarbij moet u aan veel verschillende zaken
denken, zoals bijvoorbeeld de onderstaande:
• U bent in de badkamer maar uw SOS apparaat ligt
nog op bed. Als er dan iets met u gebeurt, kunt u geen
alarm slaan. Dus altijd meenemen dat handige apparaatje, dat bij Wonen Plus Welzijn verkrijgbaar is.
• Uw huis is goed beveiligd, de grendels aan de binnenzijde worden ’s avonds aangebracht. Maar kunnen de
hulpdiensten dan nog naar binnen als dat nodig is?
• Breng rook- en koolmonoxidemelders aan!
•
Pas op voor “phising” (het oplichten van mensen
door ze te lokken naar een valse (bank)website, om
ze daar - nietsvermoedend - te laten inloggen met
hun inlognaam en wachtwoord. Hierdoor krijgt de
fraudeur de beschikking over deze gegevens (met alle
gevolgen van dien).
VEILIGHEID
Zo zijn er veel zaken die met veiligheid te maken hebben in en om uw woning. Wij kunnen ons voorstellen
dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om al
deze zaken goed te regelen. Ook dan kunt u de hulp
in roepen van Wonen Plus Welzijn. Goedopgeleide vrijwilligers wijzen u graag de juiste weg. U kunt daarvoor
contact opnemen met de Balie/ Servicepunt Schagen
in Markt 18, telefoonnummer 0224-291042 of via de
mail: schagen@wonenpluswelzijn.nl.

Krijgt u geen uitnodiging voor een huisbezoek, maar
heeft u wel interesse in een huisbezoek? Dat kan aangevraagd worden bij WPW. Ook in de andere regio’s
waarin WPW actief is kunnen Informatieve Huisbezoeken worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het servicepunt in uw omgeving.
LANGEDIJK: UW HUIS VERBETEREN OF
VERBOUWEN? DOE DE HUISTEST!
Ook in Langedijk kunt u uw huis aan een kritische
blik onderwerpen. Kan het niet wat handiger, slimmer, comfortabeler en dus veiliger? De gratis Huistest van Mijn Huis op Maat laat u de verbeterpunten van uw woning zien. Vraag nu een huisbezoek
aan van één van de vrijwillige woonadviseurs van
de gemeente Langedijk. Zij kijken samen met u
welke oplossingen er bij u mogelijk zijn. Speciale
actie: Meld u nu aan voor een huisbezoek! Voor de
eerste 30 aanvragers ligt een handige oplaadbare
LED-zaklamp klaar t.w.v. €17,95.
Aanmelding mogelijk via het servicepunt van Langedijk.

7 DAGEN
IN DE
WEEK
GEOPEND!

