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Wij staan 3 oktober
op de 55+beurs in Den Helder

Thuis in
Ten Anker
Betaalbaar,
zelfstandig wonen met
zorg én service

OPEN HUIS:
donderdag 5 oktober
van 14.00 – 17.00 uur

Timorlaan 139 in Den Helder

Ons aanbod:
In Ten Anker bieden Woonzorg Nederland en
Vrijwaard betaalbaar, zelfstandig wonen met de • Eénkamerappartement (25-28 m2) met pantry en badkamer.
zekerheid van zorg en diensten onder één dak. • Gebruik van de algemene ruimten zoals het restaurant,
Open Huis
Tijdens het open huis wordt u ontvangen in het gezellige
restaurant Tijd. Er staat een kopje koffie of thee en iets lekkers
voor u klaar. U kunt met eigen ogen zien wat Ten Anker u te bieden
heeft. Zo zijn er uitstekende voorzieningen zoals een winkeltje, een
fitnessruimte, een gastenverblijf, 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.
Wanneer u bij ons komt wonen, huurt u een woning en neemt
u een servicepakket af.
Meer informatie
bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 13.00 uur
088 – 921 00 17 of ten.anker@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/ten_anker_zorgwoningen

•
•
•
•

•

de bibliotheek en de tuin.
Dagelijks 3-gangen diner.
Mogelijkheid om mee te doen aan 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 € 389,- en voorschot servicekosten € 134,79
per maand (inclusief gas, water en elektra). Servicepakket
Vrijwaard € 260,- per maand (dagelijks diner, huismeester
en activiteiten).
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De Glossy van WPW
MET trots presenteren wij de derde editie van ons

magazine en alweer voor het derde jaar. Intern spreken wij over de Glossy van Wonen Plus Welzijn. Bij
de boekwinkel liggen vele glossy’s van bekende Nederlanders op een rij in de schappen. Er is veel wisseling, sommige hebben een niet zolang bestaansrecht.
De koek is dan op, de artikelen worden eenzijdig, de
oplage blijft op de plank liggen of de bekende Nederlander is niet meer bekend en is uit de showwereld
verdwenen.
Voor ons geldt dat niet. Wij gaan door, we hebben
nog zoveel te vertellen. WPW Magazine is er ook om
ons en ons werk nog meer bekend te maken. Bij de
mensen die ons nodig hebben en een beroep op ons
kunnen doen. Wij willen u vragen om het magazine
ook eens aan uw buurvrouw of buurman te laten
lezen.

Aangesneden
Wij zijn ingenomen met het feit dat wij dit magazine
op deze wijze uit kunnen brengen. De dragers van
dit blad zijn onze vrijwillige redacteuren. Die hun tijd

Colofon

en enthousiasme in het schrijven van de artikelen
leggen, maar daarbij steeds kijken naar de diversiteit van de onderwerpen die aangesneden worden.
Telkens weer vanuit de ogen van u als lezer.
Maar zonder onze vrijwillige bezorgers krijgt u ons
magazine niet in de bus. We zijn heel erg blij dat ze
dit voor ons willen doen. Wij zien dat de (fiets)tassen
zwaar en vol zijn. Dat sommige bezorgers in tegenstelling tot een aantal jaren terug nu meerdere keren
hun tas thuis moeten vullen en vervolgens nog een
keer op pad gaan. We zijn het met onze bezorgers
eens: het magazine moet niet dikker worden.

Suggesties
Ook zonder onze adverteerders en sponsors is het
uitgeven van dit magazine niet mogelijk. De kosten
voor onze organisatie blijven door hun bijdragen
zeer beperkt.
Dit magazine is er voor u. Mist u artikelen? Heeft u
onderwerpen die aan het licht moeten komen? Laat
het ons weten. Suggesties en ideeën zijn van harte
welkom. Voor nu veel leesplezier en voor alle mensen die het magazine tot stand hebben gebracht:
heel veel dank!
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, Marit
Groen, Bèr Gordijn, Lisette Kreijger,
Corry Leijen, Marika de Jager,
Ineke Vroling en Jaleesa Sax-Neels
Oplage:
7.500 exemplaren
WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale
verzending naar betrokken organisaties
en instanties.
Volgende uitgave: december 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
Voor vragen omtrent 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.

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele ondersteuning
op maat in de thuissituatie, speciaal voor mensen na een CVA of bij
dementie. Mensen met dementie kunnen voor begeleiding ook terecht in
het Ontmoetingscentrum in Schagen of bij trefpunt Rozenlaan.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •

Team Langedijk welzijnsconsulenten:
v.l.n.r. Hassan Ait Bassou, Irene Ruijter, Marije
Duivenkate, Jaleesa Sax Neels, Petra Schoon,
Aschwien Kandhai, Ineke Vroling.
Ontbrekend op foto: Stephan van der Linden

Gemeente
Heerhugowaard
Servicepunt Heerhugowaard
Trefpunt Rozenlaan
Rozenlaan 2
1702 TG Heerhugowaard
Tel. 072-5717170
Ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl
http://www.facebook.com/rozenlaan

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

ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Heeft u ideeën om samen met
anderen de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te verbeteren?
Dan kunnen wij u hierin ondersteunen.
ONTMOETING IN DE BUURT • Bijeenkomsten om andere mensen te
leren kennen en om contacten te kunnen opbouwen. De activiteiten zijn
creatief, actief, recreatief en educatief.
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.

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE: WANNEER WERKEN NIET
VANZELFSPREKEND IS • Buurt werkleerbedrijf De Factorie is er voor

iedereen bij wie werken geen vanzelfsprekendheid is. Een van de
activiteiten is de Was- en Strijkservice, bedoeld voor iedereen die kiest
voor gemak of de was zelf niet meer kan doen.

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

Jaleesa Sax Neels

Verse maaltijden thuis bezorgd-hele regio
Wilt u gebruik maken van onze maaltijdservice of hierover informatie, dan kunt u
elke werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur contact opnemen met het Maaltijdservicepunt
van Wonen Plus Welzijn via 0224-273150.
De maaltijden worden bereid door Voedingsdienst Samen en thuis bezorgd door
vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn.
E-mail: maaltijden@wonenpluswelzijn.nl

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.
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
Ontbrekend op de foto: Carolien Jansma en Marlot van
Heeteringen.

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
Vrijwilligerspunt Noordkopvoorelkaar
Ma t/m vr 10.00-12.30 uur.
info@noordkopvoorelkaar.nl
De Hoge Akker
Dorpsstraat 35, 1747 HA Tuitjenhorn
Tel. 0226-391450
Bezoek op afspraak
info@denoordkoptuitjenhorn.nl

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor degene
die de zorg voor een ander draagt. In regio Wieringen/Wieringermeer
kunt u deelnemen aan een mantelzorggroep om andere mantelzorgers te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
VERVOER • In de stad Schagen rijdt de 60+ bus. De Seniorenbus 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 SCHAGEN • 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.
SCHULDHULPMAATJE HOLLANDS KROON • Vrijwilligers worden ingezet om mensen die in de schulden dreigen te raken of in de schulden zijn
gekomen, te ondersteunen met zowel praktische ondersteuning, zoals
het op een rijtje zetten van in-en uitgaven en het ordenen van papieren,
als het bieden van een luisterend oor en informatie en advies.

Thuisabonnement: een helpende hand

Team Hollands Kroon: v.l.n.r. Susan Tijm, Ilona Rood,
Joost Leegwater (geen stagiaire meer dit jaar) 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

Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer:
• vervoer
• klein onderhoud in de tuin
• informatie en advies over
• klussen in en om huis
wonen, welzijn en zorg
• boodschappen
(ook afspraak bij u thuis is
• belastingopgave
mogelijk)
• hulp bij de administratie
• hulp bij aanvragen van
• formulierenhulp
maaltijden thuis
• computerhulp
• medicijnbezorging
• 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 uzelf of iets voor u vervoert (direct te voldoen aan de
chauffeur). Indien u een woning huurt bij een Woningbouwvereniging,
kan het zijn dat u korting krijgt 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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Veel veranderingen bij hoofdvestiging
De Factorie in Schagen maakt start
Het nieuwe werkleerbedrijf van WPW voor de gemeenten Schagen
en Hollands Kroon heeft voor de eerste kandidaten een plek binnen
de organisatie gevonden. Ze worden op dit moment ingezet bij de
telefooncentrale, de maaltijdvoorziening en bij de thee/koffieverzorging
in de hoofdvestiging en worden daarbij begeleid door vrijwilligers en
medewerkers, die bij WPW op deze terreinen al langer werkzaam zijn.
In navolging van De Factorie in Langedijk, dat al enkele
jaren draait, krijgt het nieuwe werkleerbedrijf aan de
Zijperweg deelnemers, die door diverse omstandigheden al langere tijd zonder werk zijn of nog nooit een
baan hebben gehad. Het gaat uiteindelijk om een flinke
groep mensen binnen de gemeenten boven de achttien jaar. Ze hebben bijvoorbeeld al langere tijd een
bijstandsuitkering, zijn als vluchteling ons land binnen
gekomen of krijgen een Wajong-uitkering. Het is de bedoeling om ze binnen de bestaande diensten van WPW
een werkleerplek te bieden om ze uiteindelijk weer ‘arbeidsfit’ te maken. Ze structuur in hun leven te bieden,
ze uit een isolement te halen en weer zin in werk of
leren te geven. Kortom: een nieuwe kans bieden. Eerst
in het vrijwilligerswerk en wellicht leidt dat later tot betaald werk.
THUISBASIS
WPW staat nu voor de grote uitdaging voor al die kandidaten binnen de organisatie een plek te vinden. Er
is binnen WPW vooral behoefte aan vrijwilligers bij de
woondiensten: maaltijdvoorziening en huis- en tuinklussen. Daarnaast bij de welzijnsdienst: één-op-één

Wat gebeurt er
in het pand
aan de Zijperweg

▲ Monteurs van Toes Montage zijn
bezig met het aanbrengen van
nieuwe leien

Door: Martin Swart en Hans Groen

▲ Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

ondersteuning, zoals regelmatige bezoekjes, boodschappen of andere activiteiten. Dat vraagt veel inzet
van de beroepskrachten, maar ook zijn er veel vrijwilligers nodig die hun vaardigheden, ‘als maatje’, op de
kandidaten willen overbrengen. Tegelijk wordt er hard
gewerkt aan het aanpassen van het pand aan de Zijperweg, zodat dat echt de thuisbasis kan zijn van iedereen
die straks in De Factorie actief is.
BUSINESSPLAN
Om aan het eind van het jaar alles goed op poten te
hebben, zodat een flinke groei mogelijk is, wordt er
een businessplan opgesteld. Dat klinkt heel zakelijk,
maar het is belangrijk dat er met alle betrokken partijen
goede afspraken komen. In het belang van de kandidaten, maar ook in het belang van WPW, dat het financiële, personele en ruimtelijke plaatje voor deze grote
uitdaging rond moet zien te krijgen. Dat moet allemaal
leiden tot een soepel draaiend werkleerbedrijf waarvan
vele inwoners van de gemeenten gebruik kunnen maken.
Het opzetten van werkleerbedrijf De Factorie aan de
Zijperweg in Schagen wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij steun van Europees subsidiefonds Leader. ■

Velen van u zullen de hoofdvestiging van WPW
aan de Zijperweg 14 in Schagen wel kennen.
Van buiten dan tenminste, maar wat er allemaal
binnen de muren van dit gebouw gebeurt zal
niet iedereen weten. Hoog tijd om u wat meer
inzicht te geven.

▲ Het pand krijgt nieuwe dakplaten met
daarop zonnepanelen

Begin 2017 werd het pand gekocht
van de Wooncompagnie. Om het
grote gebouw geschikt te maken
voor alle activiteiten van WPW moet
er grondig verbouwd worden. Allereerst zijn de bestaande, asbesthoudende dakplaten verwijderd
door “mannen in witte pakken”. Vervolgens zijn door de monteurs van
Toes Montage uit Schagen nieuwe,
goed geïsoleerde dakplaten terug-
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in Schagen van Wonen Plus Welzijn
veel en bruikbare ideeën uit die op
dit moment verder worden beoordeeld op haalbaarheid. Gedacht
wordt om een klankbordgroep in
het leven te roepen die met de verdere uitwerking van de plannen
aan het werk gaat. Ook zal er een
vervolgbijeenkomst komen voor de
vrijwilligers die bij de eerste rondgang aanwezig waren. ■

gelegd. Daarop zijn voldoende zonnepanelen geplaatst zodat de benodigde elektriciteit voor het gebouw
voortaan van het eigen dak komt.
Tegelijkertijd zijn de gevels voorzien van nieuwe roodkleurige leien
die het geheel een fraai uiterlijk geven.

KANTOORRUIMTE
De volgende stap is om het pand
helemaal opnieuw in te delen. Er
moet voldoende kantoorruimte
komen voor de vaste medewerkers van WPW en de huurders
Vluchtelingenwerk Nederland en
de Wooncompagnie. Bovendien
moet er ruimte gemaakt worden
voor het werkleerbedrijf dat in het
pand gerealiseerd zal worden. En
tenslotte moet ook het terrein om
het gebouw een flinke opknapbeurt
krijgen en voorzien worden van de
benodigde parkeerplaatsen en een
deugdelijke fietsenstalling.

De aanwezige vrijwilligers luisteren
aandachtig en denken mee.

OPEN MIDDAG
Directie en vaste medewerkers
hechten ook voor de inrichting van
het pand veel waarde aan de mening van hun vrijwilligers. Daartoe
werd op 22 juni een Open Middag
georganiseerd, waarbij alle aanwezigen hun ideeën over de indeling konden spuien. Daar kwamen

Directeur Peter de Wit schetst de toekomstplannen.

Even bijkomen van alle indrukken

Vluchtelingenwerk Nederland is een
onafhankelijke organisatie die opkomt
voor de belangen van vluchtelingen
en asielzoekers. Met meer dan dertienduizend vrijwilligers geeft zij steun aan
asielzoekers en vluchtelingen vanaf het
moment, dat ze worden opgevangen
in AZC’s totdat ze zelfstandig hun weg
hebben gevonden in de bijna driehonderd gemeenten, waarin Vluchtelingenwerk actief is.

Asielprocedure
Concreet betekent dat in de eerste
plaats het regelen van onderdak en het
begeleiden en ondersteunen van de
asielprocedure. In de tweede plaats ondersteunt Vluchtelingenwerk de men-

sen die mogen blijven bij: het leren van
de taal, gezinshereniging, het inburgeren en het zoeken van een baan.

Draagvlak
Daarnaast zet de organisatie zich in het
algemeen in, om de positie van vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren.
Dit doet ze ook door het beleid van de
overheid en de standpunten van politieke partijen te beïnvloeden en door
draagvlak te creëren in de samenleving.
(bron: website vluchtelingenwerk.nl)
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Vele voordelen voor abonnees
Wonen Plus Welzijn

▼ klusvrijwilliger

Martijn Volkers

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen, dat
alle 65+ huurders van de Wooncompagnie een
gratis thuisabonnement van een jaar krijgen.
Daarmee wil de verhuurder de oudere huurders
helpen langer in hun vertrouwde, veilige
omgeving te kunnen blijven wonen. Ook als ze
minder zelfstandig worden. Aan het eind van
dit jaar zijn er daardoor ongeveer 2.500 nieuwe
abonnees bijgekomen die van de vele voordelen
profijt kunnen hebben.
Wie een thuisabonnement heeft, EXTRA VRIJWILLIGERS NODIG
tuurlijk, dat u abonnee blijft. U bekrijgt ieder kwartaal dit mooie ma- Als er zoveel nieuwe abonnees bij- houdt dan het magazine en kunt
gazine in de brievenbus. Daarin en komen, zijn er natuurlijk ook meer blijven profiteren van de voordeop de website van WPW kunt u le- vrijwilligers nodig om alle vormen len. Ook als u nu niet meteen gezen van welke vormen van prakti- van hulp en ondersteuning te kun- bruik maakt van de praktische hulp,
sche hulp u als abonnee allemaal nen bieden. Een bijkomend voor- kunt u denken: “Ik blijf thuisabongebruik kunt maken: huis, tuin, deel van het werkleerbedrijf De nee voor het geval dat.” ‘Met elkaar
computer, administratie/formulie- Factorie is, dat de deelnemers naar voor elkaar’, dat is het uitgangspunt
ren, vervoer, boodschappen, maal- verwachting ook als vrijwilligers bij alles wat WPW doet. Misschien
tijdservice enz. Op pagina 5 van dit hun steentje gaan bijdragen aan denkt u wel: “Ik heb daar nog helemaal geen behoefte aan, maar ik
magazine ziet u wat er allemaal mo- het welzijn van de thuisabonnees.
wil wel vrijwilliger worden.” U kunt
gelijk is. Daarnaast krijgt u als abonzich bij alle servicepunten aanmelnee diverse voordeeltjes bij dienst- PROEFJAAR VOORBIJ
verleners en winkels zoals speciale Als het proefjaar voorbij is, wordt u den en aangeven wat u zou willen
tarieven bij een hovenier, een aan- gevraagd naar uw ervaringen en of doen. En als vrijwilliger krijgt u ook
tal kappers en een pedicure. Een u het abonnement wilt voortzetten. nog dit magazine. ■
aantal zaken in de omgeving geeft De kosten daarvan zijn maximaal
leuke kortingen op uw aankoop van € 5,25 per maand. We hopen nabijv. behang, verf e.d. Bij de
servicepunten kunnen ze precies vertellen bij welke bedrijven u terecht kunt. Af en
Goede kwaliteit
toe zijn er ook speciale acties
De Wooncompagnie wil woningen
voor abonnees. Zo kan iedere
van goede kwaliteit bieden, die
abonnee in september gratis
De Wooncompagnie is een maat- kostenbewust worden gebouwd
meedoen aan sportactiviteischappelijke onderneming op het en beheerd, zodat de huurprijs
ten in Schagen (zie voor de
gebied van wonen. Het bedrijf be- laag is. Door dienstbaar te zijn aan
mogelijkheden het overzicht
heert ruim 14.500 woningen in het bewoners en buurten wil zij savan cursussen en activiteiten
gebied boven het Noordzeekanaal menwerken aan een goede sociop de pagina 16).
en doet dat naar eigen zeggen op ale huisvesting en een aangenaam
een bijzondere manier: “We zijn woonklimaat. De best mogelijke
verweven met ons werkgebied: het woning tegen de laagst mogelijke
plattelandsdenken zit in onze genen prijs, daar streeft de Wooncompagen het bepaalt onze identiteit, cul- nie naar en daarbij zijn de wensen
tuur en structuur.” Dat werkgebied en behoeften van bewoners het
bevindt zich in de gemeenten Hol- uitgangspunt. Met de kernwaarlands Kroon, Schagen, Opmeer, Me- den betrouwbaar, benaderbaar
demblik, Hoorn, Schermer, Beem- en betrokken probeert het bester, Purmerend, Edam-Volendam, drijf dit allemaal waar te maken.
Waterland en Oostzaan.
(bron: website wooncompagnie.nl)

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

U op vakantie en toch een mooi gazon????
Wilt u ook een mooi gazon? Maar zonder dat u zelf het gazon hoeft
te maaien, dan is Automower ®van Husqvarna, 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.

Service, het hele jaar door!

"

Gezonde
maaltijden,
bij u thuis
bezorgd

Al onze producten worden vers
gemaakt. We werken daarin nauw
samen met Maxivers. We maken
gebruik van streekgebonden producten
uit de kop van Noord-Holland. Zo
komen de wortelen van kweker
Rustenburg uit Opperdoes en worden
de aardappelen ingekocht bij
Mulleboom uit Oudkarspel.

Nieuws vanuit de maaltijdservice van Wonen Plus Welzijn en
Woonzorggroep Samen
Ook dit najaar kunt u weer genieten van heerlijke maaltijden van
onze maaltijdservice.
Wat dacht u van: stoofpotjes, wild, lamsstoofschotels,
stamppotten, minestronesoep en mexicaanse wraps.
Wilt u zelf ook maaltijden thuis bezorgd krijgen, neem
dan contact op met Wonen Plus Welzijn via
0224 - 273150.
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Door: Jaleesa Sax-Neels

Thuisabonnement Heerhugowaard
E

EN van de kernactiviteiten van
Wonen Plus Welzijn Heerhugowaard
is de thuisservice voor abonnees.
WPW biedt u een abonnement aan
waarbij u gebruik kunt maken van
praktische diensten die gedaan worden door de vrijwilligers. Mevrouw
van Veen is één van de abonnees,
waar WPW regelmatig diensten voor
verleent.
Mevrouw van Veen is slecht ter
been en hierdoor heeft zij moeite
met het aan de straat zetten van
haar kliko’s. Door contact op te nemen met het Servicepunt, is het nu
voor haar geregeld dat haar kliko’s
elke week aan de straat gezet worden. “Het is al een aantal jaren geleden dat ik een artikel in de krant las
over het thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn”, vertelt ze. “Aangezien ik een dagje ouder werd, leek
het mij verstandig om mezelf voor
dat abonnement op te geven. In het
begin heb ik eigenlijk geen gebruik
gemaakt van de diensten, daar ik
alles zelf nog heel goed kon doen.
Op een gegeven moment werd het
voor mij te zwaar om het onkruid in
mijn achtertuin weg te halen. Toen
dacht ik aan het abonnement, dat
ik inmiddels al een aantal jaren had
en heb ik gebeld met de vraag of er
iemand bij mij langs kon komen om
dit te verwijderen.”

Zware kliko’s

“Toen ik echter ook nog slecht ter
been werd, zat ik heel erg met die
zware kliko’s die je iedere week op
een door de gemeente aangewezen plek neer moet zetten. Omdat
het eigenlijk een kleinigheidje is
was ik in eerste instantie best wel
een beetje bezwaard om hiervoor
te bellen. Ook omdat er vanuit mijn
standpunt wel eens gedacht kon
worden, dat één van mijn buren
dit voor mij zou kunnen doen. Nou
heb ik niet veel contacten in mijn
buurt en wil ik ook niemand tot last
zijn, dus daarom aarzelde ik. Maar
uiteindelijk heb ik de vraag neergelegd bij het Servicepunt en daar
werd professioneel op gereageerd

De kliko’s van mevrouw van Veen
en er kwam een vrijwilligster langs
om de kliko’s aan de weg te zetten.
In haar vakantie kwam er ook een
vervangster, zodat ik daar niet over
in hoefde te zitten. Tegenwoordig
doet een buurman het, dit is door
de vrijwilligster geregeld. Ik ben
heel blij dat dit soort initiatieven
bestaat, zodat je doordat je ouder
wordt of met gezondheidsproblemen kampt, toch een groot stuk
zelfstandigheid kunt behouden.
Iedereen is altijd even vriendelijk
en laat ook duidelijk merken dat ze
graag voor hun klanten dit allemaal
willen doen.”

Zelfstandigheid

Mevrouw van Veen voelde zich in
eerste instantie bezwaard om gebruik te maken van onze diensten,
omdat het eigenlijk maar om een
heel klein klusje ging. WPW heeft

haar meteen verteld dat ze zich niet
bezwaard hoefde te voelen, want ze
heeft een abonnement en onze vrijwilligers doen dit werk graag. Het
maakt ook niet uit of het een grotere klus is of een heel klein klusje.
Als wij hierdoor onze abonnees
kunnen helpen, dan draagt dat bij
aan het behoud van zelfstandigheid. WPW draagt graag bij aan uw
welzijn. Zit u met een klusje dat u
zelf niet meer kunt en waardoor u
belemmerd wordt in uw zelfstandigheid? Neem dan contact op met
het Servicepunt op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Het Thuisabonnement wordt
aangeboden in het hele werkgebied van WPW. Zie pagina’s 4
en 5 om contact hierover op te
nemen.
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Hans Moras: vrijwilliger van het eerste uur

Door: Bèr Gordijn

‘Ik wil wat omhanden hebben’
HIJ is een vrijwilliger van het

eerste uur: Hans Moras. Uw
redacteur ontmoet deze aardige
actieve man van zeventig jaar
jong, die met zijn vrouw Aline in
Noord-Scharwoude woont. Hun
drie dochters zijn het knusse huis
al uit en zij passen geregeld met
plezier op hun drie kleinkinderen.
Na zijn diensttijd bij de Marine,
Hans heeft gevaren op de Karel
Doorman, is hij een aantal jaren
dakdekker geweest, tot hij wegens
rugklachten op zijn 28ste een jaar
in de ziektewet belandde. Daarna
is hij 36 jaar in dienst geweest
als amanuensis bij de Europese
School in Bergen. Op zijn 65ste is
hij met pensioen gegaan. Hans kan
echter niet stilzitten en is in het
vrijwilligerswerk actief. Hij heeft
ongeveer dertig jaar in het bestuur
van De Zonnebloem gezeten, waarvan dertien jaar als voorzitter van
de plaatselijke afdeling. Twee jaar
geleden heeft hij daar een punt
achter gezet. Ook is hij bestuurslid
geweest van de afdeling Langedijk
van de EHBO, waarvoor hij altijd
gepost heeft in Oudkarspel.
55+ BUS
Welke hobby’s heeft Hans? Als eerste noemt hij het tuinieren in zijn
volkstuin op en meteen daarop
volgen de vakanties, het liefst naar
Duitsland. Aline heeft een bedrijf in
hobbyartikelen en daar helpt Hans
ook met plezier in mee. Maar zeker
niet in de laatste plaats geniet hij
van het vrijwilligerswerk dat hij al
jaren voor WPW doet. Hij is al vanaf 1988 actief voor onze stichting.
Reken maar uit, dat is bijna dertig
jaar en dat is niet gering! Hans is
indertijd begonnen door met de
55+ bus mensen van hot naar her
te vervoeren en hij beleefde daar
veel jaren plezier aan. De Langedijker betreurt het nog steeds dat
deze dienst wegens efficiencyredenen is opgedoekt. Hij vertelt
met smaak een anekdote uit die
tijd. “Tijdens mijn ritten met de
55+-bus vervoerde ik regelmatig

een oude zwaarlijvige man die het
altijd vertikte om zijn autogordel
om te doen”, vertelt Hans. “Het was
altijd een heel gevecht voor hij hem
eindelijk om had. Op een keer ging
hij met een andere dienst mee en
daar deed hij zijn gordel eigenwijs
weer niet om. Toen de bus plotseling remde schoot hij naar voren en
uit zijn rolstoel en kwam met een
smak op de vloer terecht. Het kostte
de chauffeur, samen met een andere 75-jarige passagier, heel wat
moeite om hem weer in zijn stoel te
hijsen. Ziet u het voor u? Sindsdien
heeft hij bij mij nooit meer problemen gegeven!”

woordt hij als volgt: “Ik wil wat
omhanden hebben en ik vind het
leuk om met mensen om te gaan.
Het hen naar de zin te maken en
ze te helpen daar waar dat nodig
is. Het zit in mijn hele houding om
de medemens te helpen. Op een of
andere manier zit het ingebakken in
mijn aard.” Hans is er erg druk mee
en heeft weinig tijd voor andere zaken. Maar Aline steunt hem waar
ze kan en staat helemaal achter zijn
vrijwilligerswerk. Zelf heeft ze altijd
bestuursfuncties in de handbalsport vervuld, dus ze weet wat het
allemaal inhoudt.

BOODSCHAPPEN
Verder bezorgt Hans maaltijden
(bereid in Magnushof te Schagen)
bij mensen in Langedijk en de omgeving van Schagen. Uit eigen ervaring kan hij zeggen dat dit smakelijke maaltijden zijn. Daarnaast
levert hij boodschappen af bij
mensen die ze zelf niet meer kunnen doen. En dan voert hij ook nog
klusjes uit waar dat nodig is bij de
mensen aan huis. Terwijl Hans dit
vertelt merk je aan hem dat hij dit
alles graag doet.

TOEKOMST
Over zijn toekomst is Hans laconiek: “Ik zie wel hoe het gaat. Het
komt zoals het komt. Zolang het
kan ga ik lekker door met alles.” Hij
is gezond en hoopt dat nog lang te
blijven. Na dit plezierige gesprek
neemt uw redacteur afscheid van
twee mensen met een gouden hart.
En in Hans spreken we ons respect
uit voor al die andere vrijwilligers
bij WPW. Waar zouden we zijn zonder Hans en al die andere harde
werkers? Het antwoord weten we
eigenlijk wel!

BEWEEGREDENEN
Over zijn beweegredenen

▼ Hans Moras

ant-
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Door: Hans Groen

Van zingen
word je blij
W

ONEN PLUS WELZIJN
heeft een koor voor iedereen die
zich niet helemaal thuis voelt op
een regulier koor. Het koor met
de aansprekende naam “Op Eigen Wijze” zingt al enkele jaren
in Heerhugowaard en Schagen en
vanaf deze maand (september)
gaat het ook in Langedijk van start.
Het repertoire is heel uitgebreid
(meer dan 250 verschillende nummers) en bestaat hoofdzakelijk uit
bekende melodieën uit heden en
verleden. Er wordt gezongen onder
de bezielende leiding van Annemarie Ursem, met muzikale ondersteuning van een accordeonist. Op
de dag dat uw redacteur een bezoek
aan het koor in Schagen brengt, is
dat Klaas Mulder uit Noord-Scharwoude (ook bekend van “het Trekzaktrio “Eigen Wijs”). Je ziet aan de

koorleden dat ze er heel veel plezier
in hebben en eventjes alle dagelijkse zorgen vergeten. Na drie kwartier is er pauze met een kop koffie
of thee én met tijd voor een praatje.
Want de sociale kant van het koor is
natuurlijk net zo belangrijk als lekker zingen.
REPETITIEDAGEN
Houdt u ook zo van zingen maar is
de drempel naar een regulier koor
net iets te hoog, kom dan eens kijken bij “Op Eigen Wijze”. Hierbij de
repetitiedagen en de ruimtes waar
die gehouden worden:
- Heerhugowaard op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur in het
Grand Café van woonzorgcomplex
Arboretum, Tamarixplantsoen 1
- Schagen op vrijdagmiddag van
14.00 tot 15.45 uur in de Blokhut,
Loet 10

- Langedijk op woensdagmiddag in
gebouw de Anbouw, Dorpsstraat
610 Noord-Scharwoude (vanaf 13
september). U kunt zich voor Langedijk nog aanmelden als koorlid.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie of voor opgave kunt u Annemarie Ursem bellen
op telefoonnummer 06-30961092.
Aan het einde van de repetitiemiddag laat Annemarie nog weten:
“Schrijf er vooral bij, dat wij zo verschrikkelijk blij zijn met de hulp van
al onze vrijwilligers. Zonder hen
zouden wij niet kunnen functioneren!” En dat schrijven wij maar al
te graag op!

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

advertorial
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Open dag Van der Linden Tandtechniek
Hoe uw kunstgebit, kroon of brug gemaakt wordt? Antwoord op uw
vragen krijgt u op zondag 15 oktober tijdens de open dag van Van der
Linden Tandtechniek aan de Grotewallerweg in Schagen. Van 13.00 uur
tot 16.00 uur en worden er gratis consulten gegeven.
Geïnteresseerden krijgen een kijkje in hoe
de producten worden gemaakt. U wordt
uitgebreid geïnformeerd over behandelingen voor een kunstgebit, kroon, brug
en facing, als ook over de mogelijkheden
van implantaten voor een klikgebit. Bezoekers die een behandeling overwegen
wordt een gratis consult aangeboden

der Linden een dag in de week bij C.T. De
Kiezel; anderzijds besteedt De Kiezel veel
tandtechnisch werk uit aan het laboratorium van Van der Linden Tandtechniek.
Deurloo is NVOI gecertificeerd (Nederlandse Vereniging Orale Implantologie)
en behoort tot de BIN (De Académie
Bevordering Implantologie Nederland).

SAMENWERKING
Tijdens de open dag staan tandprothetici Rik van der Linden en Koen Tilmans
én implantoloog Jos Deurloo tot uw beschikking voor al uw vragen over wat mogelijk is in uw mond. Jos Deurloo van C.T.
De Kiezel uit Noord-Scharwoude is één
van de tandartsen waarmee Van der Linden Tandtechniek intensief samenwerkt.
Enerzijds werkt tandprotheticus Rik van

VAKGEBIED
Bezoek de open dag voor één van de gratis
consulten. Ook als u geïnteresseerd bent
in het vakgebied is het de moeite waard
om langs te komen. Van der Linden Tandtechniek werkt met moderne technieken
zoals met CNC-freesmachine, 3D-printer
en de mondscanners. Kijk voor meer info
op www.vanderlindentandtechniek.nl of
bel 0224-591882.

▲

Rik van der Linden (r) en Jos Deurloo
in de wachtkamer van Van der Linden
Tandtechniek

advertorial

Uitvaartbegeleiding Karin Smit
organiseert themabijeenkomsten
Uitvaartbegeleiding Karin Smit houdt
twee themabijeenkomsten. Op woensdag
20 september is het thema ‘Keuzes in de
laatste levensfase’ en op woensdag 15 november is het onderwerp ‘Euthanasie en
dementie’. De locatie is ‘Onder de Acacia’s’ in Schagen en op beide avonden is
Jaap van Riemsdijk van de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) uitgenodigd.
“Denken, praten en beslissen over de
laatste levensfase is niet makkelijk en
schuiven we het liefst voor ons uit”, vertelt Karin Smit over de bijeenkomst van
20 september. “Toch willen we graag de
regie in eigen hand houden.” Jaap van
Riemsdijk besteedt aandacht aan de keuzes die u zelf kunt maken. Ook komen de
wilsverklaringen aan de orde: het behandelverbod, de niet-reanimeren penning,
het euthanasieverzoek en de volmacht om
iemand namens u te laten beslissen.

DEMENTIE
Op woensdag 15 november is het onderwerp ‘Euthanasie en dementie’. Het aantal
patiënten met dementie stijgt snel. Meer
mensen willen een ontluisterende periode aan het einde van hun leven voorkomen. De Nederlandse Euthanasiewet
biedt ruimte voor euthanasie in geval van
dementie. In de praktijk zijn artsen lang
niet altijd bereid de gevraagde hulp te
geven. De artsen die willen helpen, doen
dat meestal alleen bij dementie in een
vroeg stadium. Echter verruimen nieuwe
ontwikkelingen de mogelijkheden. Van
Riemsdijk besteedt aandacht aan vragen als “Is een dementerende wilsonbekwaam?” en “Wanneer is euthanasie bij
dementie mogelijk?”. Ook komen de stappen die u zelf kunt nemen in uw contacten met de arts aan de orde.
AANMELDEN
Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot

21.00 uur. De toegang is gratis en de locatie aan het Acaciaplein 400 in Schagen is
rolstoeltoegankelijk. Aanmelden kan via
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl of
06-81358110. Zie ook:
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl.
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CURSUSS EN EN ACTIVITEITEN IN DE REGI

SCHAGEN:

HOLLANDS KROON:

ZITGYM SCHAGEN :
Vrijdag: 9.30 tot 10.15 uur. De Blokhut, Loet 10, Schagen.
GYMNASTIEK
Callantsoog: woensdag: 9.30 tot 10.15 uur.
Dorpshuis, Kolfweid, Jewelweg 7c, Callantsoog.
JAZZBALLET:
Woensdag van 11.15 tot 12.45 uur.
Balletschool, Julianalaan 4b, Schagen.
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.
KOERSBAL:
Dinsdag: 9.30 tot 12.00 uur.
Groeneweghal, Wilgenlaan 1a, Schagen.
BOWLEN:
Dinsdag bowlen: 13.30 tot 15.00 uur.
Donderdag bowlen: 15.00 tot 16.30 uur.
Op donderdagavond is er bowlen voor ouderen gemengd
met jongeren vanaf 25 jaar. Bowlingcentrum Schagen.
ENGELS TUITJENHORN:
Dinsdag: 9.30 tot 10.30 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.

POSTHUIS, Middenmeer
INLOOPOCHTEND:
7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 9 en 23 november,
7 en 21 december. Van 10.00 tot 12.00 uur.
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
21 september, 19 oktober, 23 november en 21 december.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Parkzicht Hippolytushoef
PARKZICHTACTIVITEITEN:
28 september, 26 oktober, 23 november. Van 10.00-11.30 uur
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:
Niet in september ivm corso. Van 11.30 tot 13.30 uur.
GESPREKSGROEP:
5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.
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:
7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december. Van 13.30
tot 16.00 uur.

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 REPAIRCAFÉ)
elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
DE WONDERSCHAAR:
elke laatste dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
ETEN IN DE BUURT:
elke laatste dinsdag: 16.00 tot 19.00 uur. De kosten zijn € 4.

HOLLANDS KROON:

DOET & ONTMOET
KEIJZERSHOFF, Anna Paulowna
OPEN INLOOP:
elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
PARKZICHT, Hippolytushoef
OPEN INLOOP:
elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.

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.
LEESTAFEL: woensdag om de week 14.30 uur.
OPEN CAFÉ: vrijdag om de week 14.30 uur.

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

IO S EPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 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 16.00 uur. Kosten € 10.
Hoofd-, nagerecht en het drinken zijn inbegrepen.
DOET & ONTMOET:
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Samen spelletjes doen en
lezen. Kosten € 2, inclusief koffie of thee.
STOELYOGA:
Woensdag van 12.30 tot 13.30 uur. Stoelyoga door Monique
Scholting. Kosten € 8. Van te voren opgeven.
COMPUTER INLOOP:
Donderdag in de oneven weken van 10.00 tot 12.00 uur.
€2 incl. koffie/ thee.
YOGA:
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00-21.00
uur. De lessen worden gegeven door Monique Scholting en de
kosten zijn € 8 per keer. Van te voren opgeven.
ZUMBA:
Vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. Zumba voor alle leeftijden en
niveaus. De lessen worden door Thilini gegeven. Opgeven van
te voren en voor 10 lessen betaalt u € 50.
ZONDAGACTIVITEITEN:
Tweede zondag van de maand is er bingo. Kosten € 5 voor vijf
kaarten of € 1 per losse kaart. Inloop vanaf 12.30 uur en de bingo
is van 13.00 tot 15.00 uur.
HIGH TEA:
De high tea wordt op de donderdag van Doet & Ontmoet in oktober georganiseerd. Wilt u meedoen, geef u dan op. Kosten € 7.
STRIPTEKENEN:
8 lessen om te leren striptekenen. Dinsdag 3 oktober t/m 28
november 19.30 tot 20.30 uur. Alle lessen inclusief materiaal voor
€ 80. De lessen worden gegeven door Paul Stoel.
KERSTDINER:
Eerste Kerstdag (25 december) organiseren wij een kerstdiner.
Geef u zo snel mogelijk op, want vol is vol. Wij doen het met
elkaar op vrijwillige basis en wij kunnen maar een maximaal
aantal personen aan. Kosten € 15 en daar zit alles bij in.
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 Geist
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

CURSUSBUREAU
Benieuwd naar alle activiteiten en cursussen in de
buurt? Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl (bij activiteiten en cursussen). Houdt 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.

CURSUSSEN OKTOBER:
Kunstgeschiedenis
Koken voor mannen. (o.v.b.)
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▲ Koken voor mannen

LANGEDIJK: DOET & ONTMOET

VOOR EEN SPEL, SAMEN ETEN, EEN ACTIVITEIT,
ADVIES OF EEN PRAATJE
DOET & ONTMOET:
Diverse locaties, 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 donderdagmiddag, de Anbouw.
KOOK- EN EETCLUB: Maandelijks op woensdag, de Anbouw en
eens in de twee weken op maandagmiddag in Veldzorg.
SAMEN ETEN:
Elke eerste en derde woensdag van de maand in Westervenne
SENIORENKOOR: Vanaf september weer wekelijks op
woensdagmiddag, in de Anbouw.
INTERNETCAFÉS, VOOR TABLET/SMARTPHONE/
COMPUTERVRAGEN: Wekelijks in de Geist, de Bibliotheek en de
Anbouw 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.

De Week tegen Eenzaamheid wordt
van vrijdag 22 september tot en met
vrijdag 1 oktober voor de zevende keer
gehouden. Eenzaamheid is een groot
maatschappelijk probleem. Meer dan
een miljoen Nederlanders voelt zich
vaak eenzaam. Al loopt de een meer

Op de website www.noordkopvoorelkaar.nl is het mogelijk om gemakkelijk contact te leggen door hulp aan
te bieden of te vragen. Maak het verschil voor een ander door jezelf op de site te zetten als aanbieder van
hulp of maak bekend, dat meer contacten in je leven
belangrijk zijn en vraag om hulp. Nog nooit was het zo
eenvoudig om eenzaamheid te lijf te gaan! Neem ook
eens een kijkje op www.noordkopvoorelkaar.nl.
WORKSHOP
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid organiseren MEE & De Wering, Humanitas en Wonen Plus
Welzijn onder de paraplu van Noordkopvoorelkaar
twee informatieve workshops over eenzaamheid voor
vrijwilligers en mantelzorgers. Na een inleiding door
een expert komen diverse aspecten van eenzaamheid
aan de orde. De workshop in Schagen is op vrijdag 29
september in het hoofdkantoor van WPW aan de Zijperweg. Voor snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor deelname kunt u contact opnemen met Marika de Jager via 0224-273140

risico dan de ander, iedereen kan op
enig moment in zijn of haar leven met
eenzaamheid geconfronteerd worden.
Daarom is het belangrijk, dat we samen
een vuist maken tegen eenzaamheid.
Eenzaamheid aanpakken begint met
het leggen van contact.

Prettig blijven wonen
H

ET is een cliché, maar ouder
worden komt met gebreken. Traplopen gaat moeilijker, drempels
in huis worden een niet te nemen
hindernis of het huishouden valt
zwaar. Met wat aanpassingen of
een verbouwing geniet u vaak nog
jaren van uw vertrouwde huis. Is
ergens anders wonen een betere
optie, dan kiest u een woonvorm
die bij u past. Maar hoe weet u wat
er allemaal mogelijk is?

Onder de titel “Prettig blijven wonen” heeft de Consumentenbond
een boek uitgebracht over het toekomstbestendig maken van uw
woning en over andere woonmogelijkheden. Belangrijke onderwerpen komen aan bod als: blijven of
verhuizen, veiligheid, beschut wonen, verhuizen, hulp inschakelen
van licht tot zeer intensief en de
bijbehorende financiële aspecten.
Een zeer nuttig boek voor iedereen
die vroeg of laat voor deze vragen
komt te staan.

Voor leden van de Consumentenbond kost het boek € 20,50 inclusief
verzending. Niet-leden betalen €
25,00. Voor € 13,50 is het ook als ebook verkrijgbaar. Het is te bestellen op de website www.consumentenbond.nl of via telefoonnummer
070-4454545.
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Bingo in Heerhugowaard is een
maandelijks feestje
DE WPW-afdeling in Heerhugowaard organiseert elke twee

Door: Jaleesa Sax-Neels

zondag van de maand een bingo. Tussen 13.00 en 16.00 uur proberen
de organisatoren Gerard en Melanie Blok er een feest van te maken,
uiteraard met de ondersteuning van de twee gastvrouwen Bep
en Petra. “De eerste editie waren er acht bezoekers en hebben we
letterlijk met prijzen gestrooid en ging iedere bezoeker met een
prijs naar huis. Een maand later liep de zaal echt vol en waren er 28
bezoekers. Onze bingo had naam gemaakt en heeft nu, driekwart
jaar later, steevast een vaste klantenkring die er elke maand weer
naar uitziet om te gaan bingoën.”

Zij vervolgen: “Onze bingo is toch
wel anders dan andere bingo’s te
noemen. Uiteraard is het spelletje
hetzelfde, maar we nemen rustig
de tijd voor elke ronde en moeten
er nummers opnieuw worden opgenoemd, of zijn er vragen, dan
zorgen we ervoor dat iedere bezoeker in zijn of haar tempo gewoon
het spelletje kan meespelen. Hoe
werkt deelname aan onze bingo?
We hebben bingoboekjes met vijf
bingokaarten à vijf euro, losse kaarten kosten één euro. We spelen in
totaal zeven rondes, vijf rondes met
het boekje en twee rondes zijn bonusrondes, waarvoor wij kosteloos
kaarten uitdelen. Bij binnenkomst
krijgt u van ons het eerste kopje
koffie of thee gratis. Consumpties
tijdens de bingo zijn voor uw eigen
rekening, maar daarbij mag een
stukje kaas, worst en andere hartigheden niet ontbreken, dus wij zorgen daarvoor.”
LAAGDREMPELIG
Tijdens de tiende editie heeft de
redactie bezoekers gevraagd, waarom ze zo graag naar de bingo komen. Mevrouw Groot vindt het een
fijne break op de zondag: “Je bent
er even uit en het is heel gezellig.”
Een van onze de bezoekers is mevrouw Kat en zij kijkt er iedere keer
naar uit: “Het is laagdrempelig en
ik heb gezien hoe jullie gegroeid
zijn in de organisatie. Heel leuk om
die groei te zien. Daarnaast was het
geen moeite voor jullie om mij op
te halen toen het zo sneeuwde en
ik op eigen houtje niet kon komen.
Ik was heel teleurgesteld dat ik er
die middag niet bij zou kunnen zijn
en was daarom ook zo verrast dat
jullie mij toen opbelden en tegen

mij zeiden: ‘Wij hebben gehoord
dat u graag wilt komen, maar het
niet aandurft met de sneeuw? Geen
probleem, dan komen wij u nu
ophalen’. Waar maak je dat tegenwoordig nog mee?”
HUISKAMER
Ook was er deze tiende editie een
meneer die voor de eerste keer
kwam en deze was aangenaam
verrast. Hij had een leuke, gezellige middag gehad en het was zeker voor herhaling vatbaar. Andere
geluiden zijn: “Jullie doen zoveel
moeite om iedereen zich een beetje
thuis te laten voelen, jullie hebben
altijd zulke leuke prijzen en je krijgt
echt waar voor je geld. Mooie prijzen, gezelligheid, een grap en een
grol, een lekker stukje kaas en worst
en gelukkig is er bij jullie ruimte om
nummers nog een keertje te herhalen. Of als iets niet helemaal duidelijk is, dat jullie met veel geduld het
uitleggen en misschien nog wel het
mooiste compliment: jullie creëren
een beetje een huiskamergevoel.”
GOEDKOOPSTE
WPW heeft ook als één van de
weinige organisaties, die iets voor
ouderen organiseert, geen zomerstop ingelast. “Ook al waren er wat
minder bezoekers door de vakantieperiode, wij wilden er gewoon

graag zijn voor de ouderen die niet
meer op vakantie gaan of kunnen.
Wij zijn trots op de bingo die in
een korte periode is uitgegroeid tot
één van de leukste bingo’s in Heerhugowaard en de goedkoopste. Nu
we weer richting het najaar gaan
zal het bezoekersaantal alleen nog
maar gaan stijgen. Want wie heeft
er nou geen zin in een leuke middag met gezelligheid en de kans dat
u tegen geringe kosten met leuke
prijzen naar huis kunt gaan? Heeft
u onze bingo nog niet bezocht en
wilt u graag een keertje meespelen,
dan bent u van harte welkom op de
tweede zondag van de maand. Vanaf 12.30 uur kunt u binnen komen
lopen, om 13.00 uur wordt er gestart. Bent u slecht ter been? Geen
probleem, want we hebben ruimte
voor een scootmobiel of rollator.”
10 DECEMBER
Tot slot alvast een klein tipje van de
sluiter: zet de bingo van 10 december 2017 in uw agenda. Deze maand
staat traditiegetrouw geheel in het
teken van de feestdagen en deze
bingo wordt feestelijk aangepakt.
De prijzen zijn iets groter dan tijdens onze normale bingo, met als
klapper een super hoofdprijs. Wij
hopen u snel te kunnen verwelkomen!

bezoekadres
Dorpsstraat 535
1723 HA Noord Scharwoude

postadres
Postbus 200
1723 ZH Noord Scharwoude

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

Hét adres voor het lenen, huren en
kopen van hulpmiddelen!
U bent van
harte welkom
in onze
showroom!

Bezoek ook
onze outlet
showroom!
De Langeloop 16-20, 1742 PB Schagen
Openingstijden: ma - vr van 8.30 tot 17.00 uur
www.revatech.nl | 0224 - 552 443
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Samenwerking in
Trefpunt Rozenlaan
HET

Rode Kruis, Nationaal Ouderenfonds, Stichting MeerSaam

zitten samen in het Trefpunt Rozenlaan in Heerhugowaard. Iet van
den Berg-van Gelder is vrijwilligster bij het Rode Kruis, het Nationaal
Ouderenfonds én secretaris bij Stichting MeerSaam. Zij is aanwezig op
dinsdag- en woensdagochtend op een flexplek in het Trefpunt Rozenlaan
in Heerhugowaard.
Op deze twee ochtenden is er een
open inloop van deze drie organisaties van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt
er terecht voor meer informatie
over de drie organisaties. Voor deze
organisaties is het handig dat zij
vindbaar zijn in de buurt en in Heerhugowaard. Iet zegt: “Doordat Trefpunt Rozelaan, waar Wonen Plus
Welzijn Heerhugowaard met zijn
vrijwilligers al zat, bezig is om het
oude buurthuis in ere te herstellen,

weten de bewoners van Heerhugowaard ons goed te vinden. Wat zo
fijn is aan Trefpunt Rozenlaan, is
dat iedereen welkom is, zowel jong
als oud. Ook wanneer mensen hier
voor onze organisaties komen, zien
zij meteen ook wat WPW is en wat
hier allemaal te doen is. Dit is een
groot voordeel voor de landelijke
organisaties die hier zitten. Doordat
hier verschillende organisaties aanwezig zijn, zijn de lijnen hiertussen

kort en kunnen we goed naar elkaar
doorverwijzen.”
LAAGDREMPELIG

De Heerhugowaardse vervolgt:
“Dat we hier zitten is van grote
waarde voor onze organisaties,
omdat we in contact komen met
mensen die vrijwilligerswerk willen
doen. Hier komt jong en oud binnen
lopen, waaraan we merken dat het
laagdrempelig is. Als iemand een
vraag heeft, kan er gewoon worden
binnengelopen en zullen we kijken
wat wij vanuit Trefpunt Rozenlaan
voor iemand kunnen betekenen.
We zijn als organisaties goed van
elkaar op de hoogte. De koffie en
thee staan altijd klaar. Mensen kunnen hier met elkaar aan tafel in gesprek gaan en de deur staat voor iedereen open.” Hierdoor is Trefpunt
Rozenlaan een soort buurthuis geworden in de gemeente Heerhugowaard

Ouderen krijgen informatie over preventie
de politie hierover. Wat er
OUDERE inwoners krijgen steeds vaker te maken met criminele on- vertelt
gebeurt en wat je moet doen om dit
gein waar zij preventief iets aan kunnen doen. In samenwerking met de
politie, Wooncompagnie en een bank krijgen ouderen in de gemeente
Schagen voorlichting over inbraakpreventie, babbeltrucs, skimmen en
dergelijke. Zodat zij hun huis beter kunnen beschermen en beter voorbereid zijn als iemand bij hen aanbelt.
Er komen drie bijeenkomsten,
verdeeld over de gemeente, in de
week van 25 september. Maandagochtend 25 september om 10.30
uur in dorpshuis “Kolfweid” in
Callantsoog, dinsdagmorgen 26
september om 10.30 uur in ‘Onder
de Acacia’s’, Acaciaplein Schagen
en donderdagmorgen 28 september om 10.30 uur in dorpshuis “De
Klimop” in Sint Maarten. De bijeenkomsten duren anderhalf uur.
Het aantal mensen dat mee kan
doen is beperkt, maximaal vijftig.
U kunt zich opgeven voor één van

de bijeenkomsten via het servicepunt van Wonen Plus Welzijn 0224291042.
Hoe je je woning kunt beveiligen,
daarover vertelt de Wooncompagnie tijdens de bijeenkomst. Dat ouderen aan hun eigen deur lastig gevallen worden en zelfs overrompeld
door kwaadwillige mensen, daar
weet de politie alles van. Omdat er
zoveel aangiften zijn van mensen
die veel geld zijn kwijtgeraakt bij
babbeltrucs of aan klusjesmannen
uit het buitenland (Irish travellers),

te voorkomen. Ook vertelt de politie
over andere verdachte ontwikkelingen. Tenslotte vertellen ook mensen
van de bank over wat skimmen is,
hoe je dat kunt herkennen en welke
internetfraude ook jou als oudere
kan overkomen.
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De Huiskamer: een gezellige
plek voor jongeren

Door: Marit Groen

WATERGEVECHTEN,

FIFAtoernooien, spelletjes , buitensport
of een barbecue: iedere keer zijn
er weer allerlei leuke activiteiten
te beleven bij de Huiskamer. Elke
vrijdag en zaterdag komen jongeren uit Langedijk samen om leuke
dingen te doen, te chillen, te kletsen en nieuwe vrienden te maken.
Iedereen is welkom!
Jongerenwerk Langedijk organiseert twee dagen in de week ‘de
Huiskamer’. Dit is een plek voor
jongeren waar zij gezellig kunnen
samenkomen om leuke dingen te
doen en anderen te leren kennen.
Alles mag, iedereen kan zijn eigen
ding doen en de jongeren zijn even
helemaal vrij van verplichtingen.
KOOKOPLEIDING
Ook worden er activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en de jongeren zelf. Zo zijn er eigen menu’s
gekookt, onder leiding van iemand
met een kookopleiding. Heb jij ook
een passie en vind je het leuk om
hier meer mee te doen en deze te
delen? Dan ben je bij de Huiskamer
zeker aan het juiste adres.
Alle ideeën zijn welkom, de activiteit is echt van jou en jij hebt ook
uiteindelijk de leiding. Daarnaast
kan je jezelf ontwikkelen, plezier
maken en het staat goed op je cv.
FIFA-TOERNOOI
Wat vinden de jongeren eigenlijk het leukste aan de Huiskamer?
“Alles zo ongeveer” vertellen ze
enthousiast. “We spelen vaak verstoppertje en elke week is er een
FIFA-toernooi om te strijden wie de
beste speler wordt.” De jongeren
maken hier vrienden en nemen ook
hun eigen vrienden weer mee. “Eigenlijk komen we altijd langs als de
Huiskamer open is. Als er vrienden
mee willen, dan gaan we samen en
anders zien we elkaar hier. Er is altijd een leuke sfeer.”

Gamen is een van de favoriet activiteiten van de jongeren
GRATIS EN VRIJBLIJVEND
De Huiskamer is elke vrijdag van
19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00
tot 22.00 uur open. Iedereen is welkom in De Anbouw, de activiteiten
zijn gratis en vrijblijvend. Volg Jongerenwerk Langedijk op Facebook
en Instagram om op de hoogte te
blijven van wat er allemaal te doen
is. Heb je vragen over de Huiskamer? Neem gerust contact op met
Stephan: s.vanderlinden@wonenpluswelzijn.nl.

Samen chilllen

Regelmatig zijn de jongeren te vinden bij buitensportactiviteiten
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Door: Hans Groen.

WPW en Rode Kruis brengen huisbezoeken
HET Rode Kruis is misschien wel de bekendste hulporganisatie in de wereld. Op de
website van het Rode Kruis Nederland lezen we dat zo’n 30.000 vrijwilligers dag en nacht
paraat staan om hulp te bieden. Meestal denken we dan aan rampen of oorlogssituaties,
maar ze bieden ook (kleinschalige) hulp dicht bij huis.

We praten hierover met Margriet
Neelen, voorzitter van het Rode
Kruis afdeling Schagen en met Irma
Giling, welzijnsconsulente bij Wonen Plus Welzijn. Vanaf september
2017 ontvangen alle inwoners in de
gemeente Schagen, die dit jaar 75
jaar worden, een brief om te peilen
of er behoefte is aan huisbezoek.
Na enige tijd worden de mensen,
die aangegeven hebben daar behoefte aan te hebben, gebeld met
de vraag hoe het met hen gaat en
kan een huisbezoek worden afgesproken. Naderhand kan er nog
een (telefonisch) vervolggesprek
plaatsvinden, bijvoorbeeld om praten of bepaalde acties ook het gewenste effect hebben gehad. Dat
is veel werk en vraagt veel vrijwilligers. Het Rode Kruis wil zich meer
toeleggen op haar kerntaken zelfredzaamheid en veiligheid en zocht

roep doen op deze activiteit. Bij
WPW kunt u alle gewenste informatie krijgen.
Meer info: tel 0224-273140 of mail:
schagen@wonenpluswelzijn.nl.

daarom samenwerking met WPW,
die immers al veel ervaring heeft
met dergelijke huisbezoeken.
VRAGENLIJST
Zij stelden samen een uitgebreide
vragenlijst op en vrijwilligers van
WPW werden door het Rode Kruis
goed getraind. Met deze preventieve zorg aan de kwetsbaren in de
gemeente willen beide organisaties
hen tot steun zijn. Maar ook als u
nog geen 75 jaar bent of geen alleenstaande bent kunt u een be-

WPW sponsort rolstoelbus
Samen Vrienden heeft onlangs een nieuwe rolstoelbus in gebruik
genomen. Wonen Plus Welzijn is één van de vele sponsors. Namens Samen Vrienden overhandigde Co Wiskerke een mooie foto
van de rolstoelbus, waar nu ook het logo van WPW op staat, aan
directeur Peter de Wit. De foto werd gegeven als teken van waardering van de prettige samenwerking. WPW maakt maandelijks
gebruik van de bus voor een uitje van de cliënten. Het zijn vaste
chauffeurs die op de bus rijden voor Samen Vrienden en zij kunnen er nog meer gebruiken! Belangstelling? Bel gerust naar Carola
Bleeker op telefoonnummer 0224-211111.

MANTELZORG
ONDERSTEUNINGSGROEP
SINT PANCRAS
De nieuwe mantelzorgondersteuningsgroep bijeenkomsten
voor mantelzorgers die te maken
hebben met dementie, zijn elke
laatste dinsdag van de maand,
van 19.00 tot 20.30 uur in Dorpshuis de Geist, Vinkenlaan 7 te
Sint Pancras. De kosten van de
avonden bedragen € 3,50, inclusief koffie en thee. Voor meer informatie neemt u contact op met
het servicepunt Langedijk/Irene
Ruijter.

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

WAT HEEFT MOUNTAINBIKEN MET ICT TE MAKEN
Het zal een jaar of negen geleden zijn toen
mij voor het eerst werd gevraagd om als
eigenaar van Nedvice Automatisering het
mountainbiketeam, waar ik wekelijks
mee trainde, te gaan sponsoren. ‘Sponsoring, waar is dat goed voor’, vroeg ik en ik
kreeg al antwoord: ‘Nou, iedereen dezelfde shirts, professionele uitstraling, goed
voor de club, goed voor je bedrijf.’
Ik had zo mijn bedenkingen. Wie zit er nou
te wachten op een stelletje zwetende fietsers met een Nedvice shirtje, dat levert
toch geen nieuwe opdrachtgevers op…
Enfin, uiteindelijk overwon de ondernemersgeest samen met het ego. Een complete outfit voor de 65 leden van het team
werd ontworpen en besteld bij AGU in Alkmaar
In de jaren die volgde kreeg ik steeds vaker
positieve terugkoppeling van mensen die
“een Nedvice shirtje hadden zien rijden”,
maar het leverde niets concreets op.

Egmond Pier Egmond moest gereden worden en daar zouden 2 teams Nedvice eens
goed op de kaart zetten. Die shirts voorin
de wedstijd, dat moest toch wel opvallen…
Al snel werd er samen met de teamleden
een commercieel plan opgesteld en werden marketingacties bedacht, het trainingsschema werd opgesteld en er ging
serieus getraind worden. De licenties werden ingekocht, de teamleden hadden zich
super voorbereid, iedereen was in topvorm. Een anticlimax volgde toen de 3.600
deelnemers een paar uur voor de start van
de 2010 editie van Egmond Pier Egmond
te horen kregen, dat vanwege de extreme
weersomstandigheden, de wedstrijd niet
doorging. Zie je wel dacht ik, wat levert die
shirt reclame nou eigenlijk op..!

zou willen doen. Ik pakte het volgens onze
gebruikelijke methode aan, verzamelde
technische en bedrijfsspecifieke informatie over het bedrijf, verdiepte mij in hun
bedrijfsproces en onderzocht de branche
specifieke problemen. De elevator pitch
zat goed in mijn hoofd. Overtuigd van het
feit dat ik zeker binnen 5 minuten zou kunnen vertellen welke fantastische passende
ICT oplossingen en diensten wij allemaal
hebben, belde ik hem op een vrijdagmiddag.

Ik legde uit wie ik was en nog voordat ik
aan mijn pitch kon beginnen, vroeg de betrokken ICT manager of ik degene was die
elke dag met een Nedvice shirtje langs zijn
kantoor fietste… Uhh nee…, maar Nedvice sponsort wel een mountainbiketeam.
Enige jaren later mocht ik via een tip con- We hebben die middag lang aan de teletact opnemen met een mogelijke opdracht- foon gezeten en hebben er inmiddels een
pracht van een opdrachtgever bij.
gever.
De betrokken ICT manager zou mij telefonisch vijf minuten geven waarin ik hem uit Sander Beertsen,
Er ontstond een nieuw plan, de 2010 editie mocht leggen waarom hij zaken met ons Directeur Nedvice automatisering

Nedvice Automatisering • Hamsterkoog 14 • 1822 CC Alkmaar • T: 072-5628118
E: info@nedvice.nl • W: www.nedvice.nl
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WMO- en Jeugdadviesraad Schagen
zoekt nieuwe leden
Wij adviseren B&W bij de beleidsplannen
betreffend WMO en Jeugdzorg. Bij vragen
of interesse: ariederksen@kpnmail.nl of
bel naar 06-23336861.
Scootmobielcursus op
30 september van 9.3016.30 uur tijdens de
Open Dag van Revatech,
De Langeloop 16-20 te
Schagen. Opgave via
Charles van der Mark,
0224-296926.

De Doet & Ontmoet
groepen
in de hele regio van WP
W zijn
op zoek naar vrijwilli
gers, die
willen zorgen dat deze
groepen een open en toe
gankelijke
plek zijn. De rol als vri
jwillige
begeleider is de bezoe
kers een
warm welkom te heten
, met
elkaar in contact te bre
ngen
om samen de middag
vorm te
geven. Neem hiervoor
contact
op met een Servicep
unt bij u
in de buurt!

Langedijk
Verschillende mensen in
den wangeven aan het fijn te vin
betoe
neer iemand hen af en
een
en
fie
zoekt voor een kopje kof
r?
naa
n
praatje. Heeft u hier ore
het
Neem contact op met
servicepunt.

Wij zijn op zoek
naar vrijwilligers
die nieuwe klanten
bezoeken om onze
personenalarmring
uit te leggen in
Hollands Kroon,
Schagen of Langedijk. Voor meer
informatie: Jaleesa
Sax via 072-5717170

kt
gowaard zoe

u
Regio Heerh

vrijwilliteguneenrbsij
om te onders
ve taken
administratie

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.

Bij Otto’s
zit u altijd
goed.
Zadelkruk
Het unieke instelbare Balancemechaniek stimuleert gezond en
actief zitten.
Verkrijgbaar in 2 zadelmaten.
In diverse kleuren en stijlvolle
bicolor uitvoering verkrijgbaar.
5 Jaar garantie

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

sinds 1876

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

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

alles voor kantoor
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Schuldhulpmaatjes: nieuw
project in Hollands Kroon

HET gebeurt niet dagelijks dat uw

Meindert Brugman

redacteur wordt ontvangen met koffie
en gebak en dat alles wat de geïnterviewde kwijt wil keurig uitgeschreven
klaar ligt voor een verhaal in dit magazine. We zijn op bezoek bij Meindert
Brugman (62) in Nieuwe Niedorp,
sinds mei actief als Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) in Hollands
Kroon.
Door: Martin Swart

Met een agrarische achtergrond zou
hij eerst tuinder worden, maar zijn
gezondheid stond dat in de weg.
Hij is toen ‘naar tevredenheid’ gaan
werken op een accountantskantoor.
“Daar deed ik hoofdzakelijk werk
voor agrariërs en zo was de cirkel
weer rond”, stelt hij. Meindert besloot VOA te worden, omdat naar
zijn mening de overheid de ouderen in de kou laat staan. “Men moet
maar alles snappen, men moet maar
op internet. Wij als VOA’s vertalen de
hulpvraag naar de overheid, geven

pas op als de hulpvraag volledig
is afgehandeld. Soms moeten we
figuurlijk en in mijn geval letterlijk
daarvoor praten als Brugman”, zegt
hij met enige zelfspot.
GOED PROJECT
Kort geleden is Meindert door Marika de Jager van WPW gevraagd
om ook een van de vrijwilligers bij
het schuldhulpproject van Hollands
Kroon te worden, de zogenaamde
‘schuldhulpmaatjes’. Meindert: “Ik
had daarbij wel mijn bedenkingen:

de overheid besteedt nu weer een
taak uit aan vrijwilligers. Maar omdat ik het zo’n goed project vond,
heb ik toch besloten het te doen.
Het sluit goed aan op de kennis die
ik in mijn werkzame leven heb opgedaan. Landbouwers zaten ook
wel eens krap bij kas en dan moesten we voor de bank liquiditeitsbegrotingen maken. Nu ga ik dat doen
voor mensen die tijdelijk even krap
zitten of voor wie het lastig is een
goede administratie op te zetten.”

Hulp voor wie het overzicht kwijt is

DE gemeente Hollands Kroon heeft

WPW gevraagd het project ‘Schuldhulpmaatjes’ op te zetten met de bedoeling
om door vroege signalering en preventie later grotere financiële problemen te
voorkomen. Twee soorten vrijwilligers
van WPW zijn al langer bezig met hulpverlening bij het omgaan met financiën:
de VOA’s en de administratievrijwilligers. Zij zijn opgeleid om geldproblemen
preventief te signaleren en mensen eventueel hulp aan te bieden bij het oplossen
van de problematiek. De VOA’s hebben
hiervoor onder andere de training “Helpen in het veld van schuldhulpverlening”
van het NIBUD gevolgd.

HULPVRAAG
De nieuwe schuldhulpmaatjes worden specifiek ingezet bij
mensen die aangeven financiële problemen te hebben of die
het overzicht daarop kwijt dreigen te raken. Na een hulpvraag
wordt er een schuldhulpmaatje gekoppeld aan de hulpvrager.
Die gaat de problematiek in kaart brengen en onderzoeken
welke aanpak de meest geschikte is. Dat kan afhankelijk van
de ernst van de situatie en de mogelijkheden van de aanvrager variëren van een kortdurend advies, een kortdurend
project tot een langdurig traject van maximaal een jaar.
SCHULDHULPMAATJES
WPW kan nog meer schuldhulpmaatjes gebruiken. Heeft u ervaring en/of affiniteit met financiële zaken? Lijkt het u leuk om
mensen weer op het juiste spoor te krijgen? Aanmelden kan
bij Marika de Jager via 0224-273140. U krijgt eerst een training
en wordt begeleid door een beroepskracht van WPW.
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‘Je moet altijd iets betekenen
voor het land waar je verblijft’

▲ Hamed als postbezorger

VANWEGE de moeilijke om-

standigheden in Syrië is Hamed
Al Asawdah twee jaar geleden
naar Nederland vertrokken. Hiervoor heeft hij een reis afgelegd die
vier maanden heeft geduurd. Nu
woont hij in Langedijk, samen met
zijn familie en hij doet meer dan
zijn best om zo goed mogelijk te
integreren.
Hamed is van oorsprong shovelchauffeur en het is zijn droom om
in Nederland opnieuw aan het werk
te kunnen in deze functie. Toch is
dat moeilijk: “Ik heb genoeg werkervaring om mijn beroep te kunnen uitoefenen, maar ik moet nog
zoveel certificaten halen omdat de
regelgeving in Nederland nou eenmaal zo werkt”, vertelt hij. Hamed
is hard aan het werk om dit toch te
kunnen realiseren. Hij heeft al ver-

schillende Nederlandse examens
afgelegd en werkt hard om de taal
goed genoeg te kunnen spreken.
“Het is een kwestie van zelf oefenen. Ik luister heel goed naar de
mensen hier en probeer zoveel mogelijk te ondernemen om op deze
manier de taal zelf steeds beter te
kunnen spreken.”
SCHOOLRAPPORTEN
Trots haalt hij vervolgens de schoolrapporten van zijn kinderen tevoorschijn om te laten zien. Zij doen
erg hun best op school en hebben
het hier naar hun zin. Als Hamed

vooruit kijkt, ziet hij zijn gezin heel
graag in Nederland blijven wonen.
“Hamed gaat er echt voor en hij
wil graag werken”, zegt zijn vrouw.
Over drie jaar hoopt hij te horen of
hij met zijn gezin voor onbepaalde
tijd in Nederland mag blijven wonen. Tot die tijd blijft hij hard werken voor een baan en helpt hij bij
Wonen Plus Welzijn met diverse
klussen. Hamed: “Ik word hier geholpen en ik heb een mooi huis. Je
moet daarom altijd iets terugdoen
om wat te kunnen betekenen voor
het land waar je verblijft.”

Lauw Meijers
Aangepast Wonen

Door: Marit Groen

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

Uw oude bad vervangen door een comfortabele douche?
KINEMAGIC is de oplossing!
Met ons douchesysteem vervangt u uw bad door een comfortabele en toegankelijke douche.
En dat zonder ingrijpende verbouwing, binnen één dag!
Zo kunt u snel weer ontspannen en veilig gebruik maken van uw badkamer.

Bezoek onze showroom voor
een persoonlijk advies!

Elektra, gas, water, cv en sanitair
Heerenweg 178 | 1768 BJ Barsingerhorn | Tel. (0224) 53 19 53
info@installatiebedrijfoud.com | www.installatiebedrijfoud.com

advertorial
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Installatiebedrijf Oud: een begrip in de regio

Zo veilig en comfortabel mogelijk
in uw eigen huis blijven wonen
Al meer dan veertig jaar is installatiebedrijf Oud dé specialist op het
gebied van gas, elektra, cv en sanitair. “In de loop der jaren is er veel
veranderd en ook wij gaan met de tijd mee”, laat het bedrijf weten. “Zo
is er al een aantal jaar veel vraag naar het levensloopbestendig maken
van woningen. Zo veilig en comfortabel mogelijk in uw eigen huis blijven wonen.”
“Dit heeft ertoe geleid dat wij ons steeds
meer richten op het aanpassen van woningen op het gebied van comfort en veiligheid. Denkt u hier bij aan oplossingen
zoals in een badkamer het bad vervangen door een ruime, veilige inloopdouche voorzien van alle gemakken zoals
veiligheidsbeugel(s) en een (inklapbaar)
zitje. Een totaaloplossing waarbij douchen geen hindernis meer is, maar een
ontspannen bezigheid. De vloer voorzien van antislip en de douchewanden
van anti-kalk behandeld veiligheidsglas,
dus weinig onderhoud, wel zo prettig!
De perfecte combinatie van veiligheid en
comfort met een tijdloos design. Zonder
langdurig ingrijpende verbouwing, maar

binnen één of twee dagen, waarbij meestal het tegelwerk gewoon kan blijven zitten. Niet voor niets zijn wij al geruime tijd
officieel dealer en installateur van Kinedo
Kinemagic. De Kinemagic kunt u in onze
showroom aan de Heerenweg 67B in Barsingerhorn bekijken!”
ZORGINSTALLATEUR
De zorginstallateur kan ook andere werkzaamheden uitvoeren om uw woning te
verbeteren naar gelang uw leefomstandigheden. Denk hierbij aan een verhoogd
toilet, en een draadloze deur-intercom,
zodat u weet wie er voor de deur staat
voordat u opent. Maar ook het installeren van een smarthomesysteem, waarbij

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
De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
Mevr. A. Bakkum (Winkel)
Mevr. A.C.M. Mens (Schagen)
Dhr. K. Schokker (Sint Pancras)

Marco Oud
diverse voorzieningen zoals een camera,
brandalarm of noodknop systeem via
uw internet contact kan maken met uw
kind(eren)/verzorger(s). Hiermee bespaart u veel geld ten opzichte van een
duur contract bij een zorgverlener en
heeft u de zekerheid dat hulp onderweg is!
VRIJBLIJVEND
De mogelijkheden zijn eindeloos. Neem
voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken vrijblijvend contact
op met Installatiebedrijf Oud. U kunt
hen bereiken via telefoonnummer 0224531953 of per email: info@installatiebedrijfoud.com. Zie ook de website www.
installatiebedrijfoud.com.
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De inzending dient voor dinsdag 1 november 2017
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
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Mail uw oplossing naar: info@wonenpluswelzijn.nl
(onder vermelding van uw naam en adresgegevens)
of stuur naar: Wonen Plus Welzijn
Zijperweg 14, 1742 NE Schagen

Openingstijden:
Je kunt ons elke dag bellen vanaf 9.30 uur.
We zijn open op dinsdag t/m zondag vanaf 14.00 uur.
Iedere donderdag
Jukebox Bowling
van 15.00 tot 16.30 uur
We brengen je iedere donderdagmiddag
terug in je muzikale jeugdjaren. U vraagt,
wij draaien (rustig). Bowlen als de kapstok
voor een wekelijks gezellig middagje.
Supergezellig en geen verplichting.
U betaalt per keer € 6,50

Iedere dinsdagmiddag
Competitiebowlen met
handicapberekening
van 13.30 tot 15.00 uur
Ook hier muziek uit de jaren 60 en 70.
Acht teams nemen het wekelijks tegen
elkaar op. Elke speler krijgt een handicap,
zodat beginnende spelers nog steeds
kunnen winnen van meer ervaren spelers.
De belangrijkste spelregel is de gezelligheid!

Bowling Schagen • Noord 37 • 1741 BB Schagen
T: 0224 - 21 21 66 • E: receptie@bowlingschagen.nl

www.bowlingschagen.nl
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Door: Hans Groen

‘Ik doe het omdat ik het
hartstikke leuk vind’
W

E hebben het al vaker gezegd en geschreven:
zonder vrijwilligers kan Wonen Plus Welzijn niet
functioneren. Wij ruimen dus graag wat ruimte
in ons magazine in voor twee van die trouwe
vrijwilligers, deze keer zijn het mannen
Henk Vedder en Gijs van der Poel.
Henk Vedder is 69 jaar geleden geboren in Diemen
en later als slager terechtgekomen op Texel. Hij ging
daarna werken bij de Post op het mooie Waddeneiland en zou dat 36 jaar lang blijven doen. Zijn laatste
jaren bij de Post brachten hem in Schagen. Henk is al
enige tijd gepensioneerd maar nog té actief om achter de geraniums te kruipen. Zijn vrouw Ada werkt bij
WPW, de stap naar deze organisatie was voor Henk dus
vrij logisch. Hij doet van alles bij WPW. Zo regelt hij
met groot plezier het fietsen in de zomermaanden, is
lid van de Commissie Voorlichting, staat één dag in de
week in het winkeltje in Sint Maarten, is invalkracht bij
de (vriesverse) maaltijdbezorging en wordt voor alles
en nog wat door WPW gebeld. Muurtje sausen, sleutels uitzoeken, kraam bemannen op een lokale beurs;
ze hoeven maar te kikken en hij staat klaar. Kortom, een
onmisbare duizendpoot met een groot sociaal gevoel.
Want het liefste wat hij doet, is mensen helpen.

ICT

Nog zo’n duizendpoot is Gijs van der Poel (70), sinds
september 2006 verbonden aan WPW, toen nog onder
de naam SWOS. Gijs heeft bij de Marine gewerkt in een
ICT-functie en schreef daar de software. Niet vreemd
dus dat hij zich binnen WPW ook bezig houdt met ICT
werk. Het beheer van de ICT binnen de organisatie is
uitbesteed, Gijs lost alle kleine dagelijkse problemen
op in het noordelijke werkgebied van WPW. Zijn collega Jacob Knip doet dat in het zuidelijke deel. Beiden
spelen een belangrijke rol bij (interne) verhuizingen zoals recent bij de Anbouw in Langedijk en het Trefpunt
in Heerhugowaard. En op dit moment natuurlijk bij de
herindeling van het pand aan de Zijperweg in Schagen.

Penningmeester

Gijs van der Poel lost alle kleine ICT-problemen op



Gijs heeft bovendien jarenlange ervaring in tal van
functies bij verenigingen en instellingen in Schagen.
Dan volgt een lange lijst van dingen, die hij doet of in
het verleden deed. Zo was hij tot 2014 ook penningmeester bij WPW en zit hij nu nog in de commissie
Voorlichting. “Ik heb eigenlijk altijd wel vrijwilligerswerk gedaan, gewoon omdat ik dat hartstikke leuk

▲

Henk Vedder brengt de vriesverse maaltijden bij de mensen thuis
vind”, zegt hij op de vraag, waarom hij dit werk doet.
Bovendien is ook hij nog veel te actief om stil te gaan
zitten. Tot groot plezier van Wonen Plus Welzijn!

Bent u ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met Wonen Plus Welzijn om
te horen welke mogelijkheden er zijn. Per telefoon:
0224-291042 of per mail:
schagen@wonenpluswelzijn.nl.

