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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

Vertrouwen binnen handbereik
Jan Langedijk
W.M. Dudokweg 39
1703 DA Heerhugowaard
j.langedijk@actusnotarissen.nl
Tel: 072-5718016
Mob: 06-20367982

Frank de Vries
Loopakker 3
1722 VN Zuid-Scharwoude
f.devries@actusnotarissen.nl
Tel: 0226-315041
Mob: 06-51621494

www.actusnotarissen.nl
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Wat je aandacht geeft groeit
U leest alweer het laatste nummer voor dit jaar. En

zo op de valreep van het oude jaar 2017 is een aantal
zaken binnen het magazine anders geworden. Onze
(vrijwillige) redactie heeft weer hard gewerkt om tot
een nog leesbaarder magazine te komen. Er is gekozen
voor een andere indeling. Per werkgebied/gemeente
wordt er een duidelijke opsomming gegeven van wat
u van ons kunt verwachten en welke activiteiten op de
agenda staan. Want per werkeenheid/gemeente zijn
de diensten en activiteiten anders. Het magazine is
gerestyled. Naast een andere indeling ook een frisse
uitstraling. Het is het visitekaartje van onze organisatie; een blad dat we met veel trots en enthousiasme
maken en uitgeven.

In deze uitgave leest u nog meer over hoe het magazine tot stand wordt gebracht, de vele vrijwilligers
die hier een bijdrage aan leveren komen in de nummer aan het woord. Dit magazine is 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, weer heel hartelijk dank! En voor
iedereen een gezond en gelukkig 2018 toegewenst!
Petra Hoekstra en Peter de Wit,
duo-directie Wonen Plus Welzijn

Het was eerst pionieren, zoeken naar de wensen van
de lezers, zoeken naar de indeling en vorm. Maar
zoals vele dingen in het leven: wat je aandacht geeft
groeit. Nu drie jaar later is de oplage gegroeid naar
7.500 exemplaren. Dit mede door de vele thuisabonnees die er bij zijn gekomen. Ook bedrijven en organisaties adverteren graag in ons blad, iets wat zeer
belangrijk is om het blad financieel rond te krijgen.

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

JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:

Max Grafische Vormgeving

Redactie:	Hans Groen, Martin Swart, 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: maart 2018
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ADVERTENTIETARIEVEN

De oplage van WPW Magazine is sinds de eerste uitgave
verhoogd van 3.000 naar 7.500 exemplaren. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de bijdrage van adverteerders kunnen we de advertentietarieven laag houden. Per 2018 zijn
de advertentietarieven:
1/1e
pag. € 299
1/2e
pag. € 159
1/4de pag. € 89
1/8ste pag. € 54
(tarieven ex btw)
Wilt u een advertentie plaatsen?
Mail dan de uitgever: john@jvwuitgeverij.nl.

De bioscoop waar u van veel meer kunt genieten dan alleen films!

ROYAL OPERA HOUSE
SEIZOEN 2017/18

LIVE vanuit The Royal Opera House Covent
Garden nemen wij u mee in een wereld vol
pracht en praal. Geniet van alom geliefde operaen balletklassiekers, diverse wereldberoemde
performers én spiksplinternieuwe producties.
Alle voorstellingen zijn te zien in hoogwaardig
beeld en geluid waardoor u de voorstelling
beleeft alsof u er bij bent.
Kaarten voor LIVE voorstellingen kosten
€21,50 per persoon en kaarten voor ENCORE
voorstellingen kosten €17,50 per persoon. Bij
binnenkomst krijgt u een kopje koffie of thee en
iets lekkers.

PROGRAMMA 2018
Rigoletto | ROYAL OPERA

Bernstein Triple | ROYAL BALLET

LIVE dinsdag 16 januari 2018
ENCORE dinsdag 23 januari 2018

LIVE dinsdag 27 maart 2018
ENCORE dinsdag 3 april 2018

VERDI

MCGREGOR / SCARLETT WHEELDON

Tosca | ROYAL OPERA

Macbeth | ROYAL OPERA

LIVE woensdag 7 februari 2018
ENCORE dinsdag 13 februari 2018

LIVE woensdag 4 april 2018
ENCORE dinsdag 10 april 2018

Winter’s Tale | ROYAL BALLET

Manon| ROYAL BALLET

LIVE woensdag 28 februari 2018
ENCORE dinsdag 6 maart 2018

LIVE donderdag 3 mei 2018
ENCORE dinsdag 15 mei 2018

Carmen | ROYAL OPERA

Swan Lake | ROYAL BALLET

LIVE dinsdag 6 maart 2018
ENCORE dinsdag 13 maart 2018

LIVE dinsdag 12 juni 2018
ENCORE dinsdag 19 juni 2018

PUCCINI

WHEELDON

BIZET

VERDI

MACMILLAN

PETIPA & IVANOF / SCARLETT

Voor meer informatie en tickets kunt u terecht op www.cinemagnus.nl/royaloperahouse

EXHIBITION ON SCREEN
Exhibition on Screen brengt spraakmakende
tentoonstellingen uit topmusea wereldwijd naar
het witte doek. In een documentaire stijl, verweven
met biografieën, en exclusieve achter de schermen
beelden direct vanuit de musea, zijn de films
informatief, toegankelijk en onderhoudend. De
films bieden een meeslepende, filmische reis langs
’s werelds meest geliefde kunst en hun makers.
Voor meer informatie en tickets kunt u terecht op
www.cinemagnus.nl/exhibitiononscreen

PROGRAMMA 2018
Vermeer
Donderdag 25 januari 2018
Dinsdag 6 februari 2018
Zondag 11 februari 2018
Cézanne - Portraits of a Life
Dinsdag 6 maart 2018
Zondag 11 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018
Girl With A Pearl Earring
Zondag 25 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018
Dinsdag 10 april 2018

Reserveren kan via onze website www.cinemagnus.nl of telefonisch via 0224 224060
GROTEWALLERWEG 2 | 1742 NM | SCHAGEN

RUIME (GRATIS) PARKEERGELEGENHEID RONDOM DE BIOSCOOP
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VREDE OP AARDE
of TEVREDEN OP AARDE

Door: Hans Groen

WE leven in een rumoerige tijd. Op veel plekken in de wereld zijn

mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld of onderdrukking. De beelden
van Syrië en Irak staan op ieders netvlies en maken een desolate indruk.
Vol afschuw zien wij de beelden van bootvluchtelingen of van natuurgeweld. En er zijn ook veel plaatsen waar je niet kunt zeggen wat je denkt,
niet mag geloven wat je wilt of niet mag zijn wie je bent. Maar ook dichter bij huis, in ons leven van alle dag, komen we (op wat kleinere schaal
gelukkig) met geweld in aanraking. Vooral pesten via sociale media richt
veel schade aan, zeker bij kinderen. “Zware kost, zo vlak voor de Feestdagen” hoor ik u denken, maar helaas, het is niet anders. Hoezeer wij
ook verlangen naar VREDE op aarde, het zat er in 2017 niet in. En waarschijnlijk volgend jaar ook niet.
En toch, Nederlanders behoren tot
de gelukkigste mensen op aarde.
Wij zijn over het algemeen TEVREDEN met onze eigen situatie. We
wonen leuk, hebben te eten en te
drinken, gaan op vakantie en leven
al meer dan zeventig jaar in relatieve vrede. Bovendien beschikken de
meesten over een degelijk sociaal

netwerk met vrienden, buren, bekenden en familie. Want elk mens
wil graag ergens bij horen. Was dat
vroeger in veel gevallen de kerk of
ons werk, tegenwoordig zijn wij
veel meer op ons zelf aangewezen.
Moeten we zelf maar zorgen dat dat
netwerk in stand blijft. En dat valt
bij het ouder worden nog niet eens

altijd mee. Veel mensen uit je sociale kring ontvallen je en de (klein-)
kinderen hebben het vaak druk met
hun baan en met hun eigen sociale
netwerk.
Wonen Plus Welzijn wil u graag de
helpende hand bieden als het allemaal niet meer zo gemakkelijk
gaat. Kom in het nieuwe jaar eens
kijken bij één van de vele activiteiten die wij organiseren. Zoals een
leuke middag bij Doet & Ontmoet,
ontspanning bij sport, spel of zang
of doe een keer mee met Eten in de
Buurt.
Wij wensen u plezierige feestdagen
en hopen toch een heel klein beetje
op VREDE op aarde.
Maar mocht dat niet lukken dan hopen wij dat u in elk geval TEVREDEN
op aarde bent.

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 een Thuisabonnement
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.

Verse maaltijden thuis bezorgd
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
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 dien-

sten aan op het gebied van welzijnsadvies, vrijwilligerswerk,
jongerenwerk, mantelzorg, praktische hulpverlening, maaltijden, activiteiten, burgerinitiatieven, buurtbemiddeling,
schuldhulpmaatjes, begeleiding en diverse projecten.
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Door: Martin Swart

Tientallen vrijwilligers betrokken bij redactie, bundelen en verspreiden

WPW Magazine:
een lange weg naar uw brievenbus
Ook nu weer ligt er een WPW magazine voor
u: 32 kleurrijke pagina’s met informatie over
allerlei onderwerpen betreffende welzijn,
zorg en wonen. Bijeen vergaard door de
redacteuren in de verschillende werkgebieden
en via een lange weg, waarbij veel vrijwilligers
betrokken zijn, bij u thuis bezorgd. “Laten we
de lezers eens een inkijkje geven in het hele
totstandkomingsproces”, opperde iemand bij
Wonen Plus Welzijn. U ziet hier de uitwerking
van dat idee.
Als het laatste magazine net is verschenen komen de
redacties alweer bij elkaar voor het volgende nummer.
Dat zijn er drie: één voor Heerhugowaard, één voor
Langedijk en één gecombineerd voor Hollands Kroon
en Schagen. Iedere redactie bestaat uit een of twee
beroepskrachten en een paar vrijwilligers. Wie dat
zijn kunt u lezen in het colofon op pagina 3. Er wordt
gebrainstormd over onderwerpen voor het volgende
nummer. De discussies zijn soms stevig, maar er komt
altijd een goed plan uit en de taken worden verdeeld.
Uitgever John van Woesik heeft eerder al een tijdpad
uitgezet, waarin twee deadlines het belangrijkst zijn:
wanneer moeten alle artikelen klaar zijn voor de vormgever en wanneer moet alles naar de drukker.
TIJDSDRUK
Met in hun achterhoofd de deadline gaan de vrijwillige redacteuren
aan de gang. Ze verdiepen zich in
hun onderwerpen en maken afspraken voor interviews of voor
het bijwonen van bijeenkomsten
en activiteiten. En niet te vergeten
voor het maken van foto’s. Zonder
foto’s zou het magazine er een stuk
saaier uitzien en lezers willen graag
zien ‘over wie het gaat’. Ook al is
het magazine een kwartaalblad, de
artikelen moeten meestal in een
week of vijf klaar zijn, dus er is wel
de nodige tijdsdruk. De beroepsredacteuren van WPW moeten namelijk ook nog controleren of het
Martin Swart kijkt of alle correcties zijn verwerkt

Redactie Langedijk met v.l.n.r.
Bèr Gordijn, Ineke Vroling en Marit Groen
klopt en verantwoord is, wat de vrijwilligers bij elkaar
geschreven hebben. Als dat allemaal het geval is, gaat
de vormgever aan het werk.
CREATIVITEIT
In de weken, waarin de redacteuren voor artikelen
zorgen, is het de taak van de uitgever om voldoende
adverteerders te vinden. De advertenties maken het
tenslotte mogelijk om dit glossy magazine uit te brengen, zonder dat er veel kosten worden gemaakt door
Wonen Plus Welzijn. De vormgever van Max Grafische
Vormgeving zorgt ervoor dat alle artikelen, foto’s en
advertenties op de juiste plaats in het magazine komen
te staan en dan ook nog zo, dat het er voor de lezer

ALGEMEEN
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aantrekkelijk en uitnodigend uitziet. Kleuren, vlakverdeling, lettersoorten en -groottes zijn de gereedschappen die hij ter beschikking heeft en natuurlijk zijn onmisbare creativiteit.
PUNTJES OP DE I
De eerste proefversie komt terug bij de redacteuren
voor een correctieronde. Staan de juiste foto’s bij de
artikelen? De juiste koppen? Welke artikelen staan bij
elkaar op een pagina? Dat zijn de eerste punten waarop wordt gelet. En natuurlijk moeten er spelling- en
stijlfouten worden gecorrigeerd. Vervolgens gaan alle
correcties en aanvullingen terug naar de vormgever.
Het is een groot voordeel, dat in deze moderne tijd, alles digitaal kan worden uitgewisseld. De tweede proefversie ziet er al een stuk beter uit: de meeste correcties
zijn verwerkt. Maar altijd weer blijkt een tweede correctieronde nodig. De opmerkingen gaan weer naar de
vormgever en in een derde correctie worden de laatste
puntjes op de i gezet. En dan gaat het ook letterlijk vaak
om punten en komma’s. We streven naar een foutloos
magazine en daar zitten we soms heel dicht bij. Maar
het blijft mensenwerk.

De pallets met magazines komen binnen
NIEUWSGIERIG
De taken voor de redacteuren zitten er voor deze uitgave nu op. De uitgever stuurt de definitieve versie
naar de drukkerij en anderhalve week later worden
de nieuwe magazines afgeleverd aan de Zijperweg in
Schagen. En dat zijn er heel veel! Twee pallets vol met
7.500 exemplaren. Snel wordt de eerste doos open getrokken om te zien hoe het is geworden. Iedereen in het
kantoor is daar nieuwsgierig naar en uitgever
John van Woesik is één
van de eerste die magazines komt ophalen.

Uitgever John van Woesik
is benieuwd naar het resultaat

Stickeraars Jan Spruijt (links) en Gjalt Bloembergen in
Schagen aan het werk
STICKEREN EN BUNDELEN
Heel veel vrijwilligers gaan er nu voor zorgen dat de
magazines bij de lezers komen: de thuisabonnees en
de vrijwilligers van WPW. De verschillende servicepunten worden voorzien van de juiste hoeveelheid
magazines en vrijwilligers gaan voor de betreffende
regio aan het stickeren en bundelen. Op twee afgesproken dagen komen de bezorgers hun pakket ophalen om de juiste brievenbussen in hun wijk van een
mooi magazine te voorzien. Hopelijk zorgend voor veel
leesplezier bij de ontvangers. Betrokken organisaties
krijgen WPW Magazine digitaal toegezonden. WPW
Magazine is dan voor iedereen in te zien op de website
www.wonenpluswelzijn.nl. ■
Jesse (links) en Tijmen helpen hun opa met de bezorging in
Sint Maarten
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De Cliëntenraad van Wonen Plus Welzijn

Door: Martin Swart

“We zijn de voelsprieten van de organisatie”

E

EN gesprek met Hans van der
Geest (77), sinds 2013 voorzitter
van de cliëntenraad van Wonen
Plus Welzijn, is praten met een
vrouw die haar sporen heeft verdiend in allerlei vrijwilligers- en
bestuursfuncties en in de politiek
van de voormalige gemeente Harenkarspel. “Mijn man Klaas, die
eerder dit jaar overleed, was jarenlang huisman. Daardoor had ik de
mogelijkheid om buitenshuis te
werken en veel tijd te stoppen in
al dat vrijwilligerswerk. En dat heb
ik altijd met veel plezier gedaan.”
‘De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van WPW. De raad
beoordeelt het beleid vanuit het
perspectief van de cliënt en geeft
gevraagd en ongevraagd advies
over belangrijke zaken, zoals bij
reorganisaties,
samenwerking,
nieuwe diensten, uitbreiding van
het werkgebied, servicepunten en
cliëntenonderzoeken.’ Zo luidt de
taakomschrijving. Van de voorzitter
willen we graag weten, hoe dat in
de praktijk werkt. “Wij zijn eigenlijk de voelsprieten voor de organisatie, hoe functioneert het aan de
basis. We gaan ook op werkbezoek,
om daar achter te komen. We kunnen zelf dingen inbrengen, maar
geven ook commentaar op beleidsstukken.”
Zijn er concrete voorbeelden,
waaruit blijkt wat de invloed van
de cliëntenraad kan zijn?
“We hebben als raad erop aangedrongen dat de vrijwilligers van de
servicepunten goed op de hoogte
zijn van alles wat WPW te bieden
heeft. Dat ze veel kennis hebben
van de organisatie. Mensen die bellen voor hulp moeten goed geïnformeerd kunnen worden. Nieuwe
vrijwilligers moeten dus goed voorbereid worden op hun taak, zodat ze
concrete en duidelijke antwoorden
kunnen geven. Iets anders is dat wij
gewaarschuwd hebben voor het te-

Voorzitter Hans van der Geest
veel doorschuiven van verantwoordelijkheden naar vrijwilligers. Door
marktwerking en door het doorschuiven van taken naar gemeenten, is er steeds minder geld beschikbaar voor welzijnswerk door
professionals. Maar er zijn grenzen
aan de verantwoordelijkheden die
je vrijwilligers kunt geven.”
VRIJWILLIGERS
Sinds een paar jaar is Hans ook
cliënt van WPW. “Ik heb een thuisabonnement genomen. Af en toe
komt een vrijwilliger wat tuinklussen doen en ik heb laatst nog gebruik gemaakt van een vervoervrijwilliger om naar de tandarts te
gaan. Ik rijd zelf geen auto en met
het openbaar vervoer gaan is niet
altijd mogelijk.” Ze vindt overigens
dat de vrijwilligers in haar ogen
ook tot de cliënten van WPW horen
en dat de raad zich ook voor hun
belangen moet inzetten.

Alle gemeenten zijn met een of
meer leden vertegenwoordigd
in de cliëntenraad. Dat zijn allemaal mensen met veel ervaring
met bestuurs- en/of vrijwilligerswerk. Voor Hollands Kroon zijn
dat Gerrit Doornbos, Lies van
Heerwaarden, Thea Koenis en
Trudy de Kruijf, voor Langedijk
Marga Ooteman en voor Schagen Hans van der Geest (voorzitter) en Tonny Pilot. Voor Heerhugowaard is er op dit moment
een vacature. De raad komt vier
keer per jaar bij elkaar en aansluitend is er overleg met de
directie. Minimaal één keer per
jaar is er een overleg tussen
raad, directie en bestuur van
WPW. De cliëntenraad is er niet
voor klachten: daarvoor is een
onafhankelijke klachtencommissie.

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers
De niet-aflatende inzet van vrijwilligers is van het grootste belang
voor de cliënten en de dienstverlening van WPW. Om inzicht te krijgen in hun ervaringen, wensen en behoeften heeft WPW ze in oktober
verzocht een vragenlijst in te vullen. Wat hebben ze nodig om hun
vrijwilligerswerk goed te doen? Hoe tevreden zijn ze over WPW? Met
als doel om, waar dat kan, tot verbeteringen te komen. In een volgend
magazine leest u hier meer over.
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Door: Hans Groen

Aman en de maaltijdbezorging
EIND 2016 waren er volgens in-

formatie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland op de
hele wereld meer dan 65 miljoen
mensen op de vlucht. Een deel van
hen vindt onderdak in Nederland.
Ze komen vooral uit landen waar
oorlog heerst of waar de vrijheid
van geloof of mening geen vanzelfsprekendheid is. Denk daarbij aan
landen als Afghanistan, Irak, Syrië,
Somalië, Eritrea.
Eén van hen is Aman uit Eritrea. Hij
is zijn land in 2015 ontvlucht om te
ontkomen aan de strenge dictatuur
en de lange diensttijd. Je kunt in
Eritrea niet zeggen wat je denkt en
oppositie tegen de regering wordt
maar al te vaak beloond met een
lange gevangenisstraf.
Aman vluchtte in een klein bootje
naar Italië en kwam uiteindelijk in
Nederland terecht. Hij heeft een
voorlopige verblijfsvergunning (tot
augustus 2020) en woont, inmiddels met vrouw en zoontje Siet van
twee jaar, in Schagen. Hier volgt
hij de taalcursus Nederlands, want
dat wil hij goed leren spreken en
schrijven, zodat hij straks een goede baan kan vinden en daarmee
voldoende verdient om zijn gezin
te onderhouden. In Eritrea was hij
chauffeur en dat zou hij hier ook
graag willen worden. Of automonteur. Maar ja, dan moet hij eerst het
Nederlands nog wat beter onder de
knie krijgen.
DE FACTORIE
Omdat dit het snelst gaat als je het
elke dag doet, pakte hij de kans, die
WPW hem via het werkleerbedrijf
de Factorie bood, met beide handen aan: hij brengt nu twee dagen
in de week maaltijden rond in de
Miede en in Pallène. Op zijn ronde
praat hij graag zoveel mogelijk met
de bewoners. Zoals met meneer de
Vries, 91 jaar, nog goed van geest
en met een brede algemene belangstelling. Deze gesprekken dra-

Aman in de Bron
gen in hoge mate bij aan zijn taalontwikkeling en meneer de Vries
vindt het op zijn beurt weer heel
leuk om te doen. Aman brengt de
maaltijden samen rond met Aicha,
zij is afkomstig uit Syrië. Ze spreken
elkaars taal niet en moeten dus in
het Nederlands met elkaar communiceren. Ook dat helpt beiden om
onze taal te leren spreken.
GELOOF
Alhoewel hij zijn vaderland (waar
zijn vader en moeder nog wonen)
elke dag mist, is hij erg blij in Schagen. Hij wordt goed opgevangen
door de buren. Eén buurman belt
hem af en toe op om samen een
biertje te drinken en soms nodigt
Aman hem weer uit om te komen
eten. Daarnaast heeft hij veel steun
aan zijn geloof (orthodox christen)
en ontmoet veel landgenoten in
de kerk in Alkmaar. Wij hopen dat
Aicha en Aman (met zijn gezin) hun
weg in onze westerse wereld weten
te vinden. ■
Wie heeft er een naaimachine en/
of lockmachine? Deze gaan gebruikt worden tijdens de Doet &
Ontmoet “wonderschaar” en binnen het werkleerbedrijf van WPW.
Mail: info@wonenpluswelzijn.nl
of bel 0224-273140 en vraag naar
Carolien Jansma.

Met de maaltijdenkar
Aman en meneer de Vries
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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
per 1-1-2018 zijn wij op afspraak aanwezig
in locatie Fatimahof te Warmenhuizen

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan
worden.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In de
hele regio zijn ook de VOA’s (vrijwillig onafhankelijk adviseurs) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers kunnen in situaties waar men door beperkingen zorg nodig heeft een aanvulling
zijn op de professionele zorg door de tijd te nemen voor een gesprek,
erop uit gaan, of een hobby of een activiteit uit te voeren.
MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor degene die de zorg voor een ander draagt. Vrijwilligers kunnen (tijdelijk)
de zorg en aandacht even overnemen.
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.
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 Schagen

V.l.n.r. achter: Marlot van Heeteringen, Corry Leijen
en Carolien Jansma. Voor: Jolanda Smit, Irma Giling,
Tiny Jonker en Esther van Vugt.
Op de foto ontbreekt: Caroline Deen.

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.

Graag Gedaan

Warmenhuizen • Tel. 0226-393 838
• Ma en vr.: 9.00-10.00 uur
Tuitjenhorn • Tel. 0226-393 335
• Ma. t/m vr.: 9.00-10.00 uur
Waarland • Tel. 0226-422 727
• Ma en vr.: 9.00-10.00 uur
Dirkshorn • Tel. 0224-551 919
• Ma en vr.: 9.00-10.00 uur
Sint Maarten • Tel. 0224-561 648
(b.g.g. 06-439 698 02) 9.00-10.00 uur
Schagen • Tel. 0224-296 366
• Ma. t/m vr.: 9.00-10.00 uur
Oud Zijpe • Tel. 06- 57150110
• Ma./wo./vr.: 9.00-10.30 uur

Al onze cursussen en activiteiten staan
vermeld op www.wonenpluswelzijn.nl.

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar
(vrijwilligers) werk. Kandidaten kunnen met ondersteuning op maat
werkervaring op doen binnen alle diensten van WPW.
NOORDKOPVOORELKAAR- Noordkopvoorelkaar is de plek waar
vraag en aanbod op vrijwillige basis bij elkaar komen. Zie voor meer
info: www.noordkopvoorelkaar.nl
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.
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.
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NORDIC WALKING

DOET & ONTMOET
DE GROENE SCHAKEL, A. Mauvestraat 161, Schagen
OPEN INLOOP:	elke dinsdag: open inloop met spelletjes, creatief bezig
zijn en wandelgroep van 13.30 tot 16.00 uur.
REPAIRCAFÉ:
elke 1e en 3e dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur.
(I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ)
DE WONDERSCHAAR: elke laatste 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.
DE BLOKHUT, aan de Loet.
KOOR OP EIGEN WIJZE: Elke vrijdag: van 14.00 tot 16.00 uur.

CURSUSSEN & ACTIVITEITEN
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.

NIEUW: C REATIEF MET EMOTIES

Vier lessen die per les één basisemotie behandelt, angst, woede,
verdriet, blijdschap, waar u verschillende teken- en schilderopdrachten over krijgt. Werken met verschillende materialen.
De lessen worden gegeven door Paddy Eline Hoogendam.

U kunt bij WPW voor veel activiteiten terecht, onder andere voor Nordic Walking.
Op donderdag is er een speciale groep
voor mensen met een (kleine) beperking.
In deze groep wordt alles in een op de
deelnemers aangepast tempo gedaan. Het
gaat in deze groep om zowel de sportieve
kant als het sociale aspect.
Bij Nordic Walking gebruikt u zo ongeveer
al uw spieren en maakt u na een gedegen warming-up een leuke wandeling van
ongeveer een uur. De stokken (de poles)
geven u steun waardoor u gemakkelijker
loopt en uw gewrichten ontziet. Na afloop
wordt een kop koffie of thee gedronken.
Het jaar is opgedeeld in 4 perioden van acht
donderdagen. U kunt per periode deelnemen. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u terecht bij de Servicepunten op telefoonnummer 0224-291042 of
per mail: schagen@wonenpluswelzijn.nl.

NIEUW:
DE MAFFE MENSEN SCHILDERCURSUS

Vijf lessen waar we kijken naar werk van
moderne kunstenaars vanaf 1970, de Neo
Expressionisten, een graffitiartist, de Toyisten
en een Funist. Elke les maakt u een schilderij
in de stijl van de kunstenaar. Aan het einde
van de cursus maakt u een mens in uw eigen
schilderstijl. De lessen worden gegeven door
Paddy Eline Hoogendam.
Vrijdag 19 januari t/m 16 februari
van 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Zijperweg 14 te Schagen.
Kosten: € 70, inclusief werkboekje en bruikleen materiaal, exclusief papier.

Vrijdag 9 t/m 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur,
Locatie: Zijperweg 14 te Schagen.
Kosten: € 50, inclusief bruikleen materiaal, exclusief papier.

INLOPEN VRIJWILLIG ONAFHANKELIJK ADVISEURS (VOA). GEEN KOSTEN:
Dirkshorn
Petten
Schagen
Schagen
Tuitjenhorn

Woonzorgcomplex Hornhoeve
Dorpsontmoetingspunt
de Groene Schakel
Balie/Servicepunt, Markt 18
St. Jozefpark

maandag
woensdag
dinsdag
donderdag
dinsdag

1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand
1e van de maand

9.00-10.00
10.00-12.00
13.30-16.00
13.30-15.00
10.30-12.00
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Veilig op weg met uw scootmobiel

V

Door: Hans Groen

Een scootmobilist krijgt uitleg tijdens de
cursusdag bij Revatech

EEL ouderen in een scootmobiel voelen zich in het hedendaagse
drukke verkeer soms wat onzeker en
dat kan leiden tot onveilige situaties.
Om deze mensen te ondersteunen en
wat extra zelfvertrouwen te geven in
het verkeer organiseerde Wonen Plus
Welzijn in nauwe samenwerking met
de Fietsersbond en de Ouderenbonden een scootmobielcursus.
Deze cursus bestond uit drie delen:
vaardigheid op een afgesloten parcours met hindernissen, een theoretisch deel waarin Charles van der
Mark van de Fietsersbond vertelde
waar scootmobilisten op moeten
letten en welke nieuwe verkeersborden er sinds 1 juli 2017 zijn.
’s Middags was er een rit met begeleiding door het drukke centrum
van Schagen. Er waren ruim 20
deelnemers, die aan de hand van
Henk Vedder, Johan Korse en Jan

Spruyt de gehele dag aan deze nuttige cursus deelnamen. De cursus
werd gehouden op het terrein van
Revatech in Schagen in combinatie
met de open dag van dit bedrijf. De
cursisten maakten gretig gebruik
van de mogelijkheid om ook een

bezoek aan de showroom en de
werkplaats te brengen. Al met al
een zeer geslaagde dag die, naar
wij hopen, zal bijdragen aan de
veiligheid (van scootmobilisten) in
Schagen. ■

Dorps Service Punt Sint Maarten groot succes

RUIM tien jaar geleden werd in
de dorpsraad van Sint Maarten het

idee geopperd om in het winkelloze dorp een soort buurtwinkeltje te beginnen. Zoiets als in een
bejaardentehuis. Daarbij werd in
de eerste plaats gedacht aan de bewoners van Sint Maartenshof en
andere ouderen. Een lange periode
van voorbereiding en overleg met
verschillende instanties leidde uiteindelijk tot de start van het Dorps
Service Punt (DSP) in een speciaal
daarvoor aangepaste ruimte in het
dorpshuis van Sint Maarten
Om eenvoudiger in aanmerking
te komen voor subsidie werd de
beoogde functie breder gemaakt:
winkel maar ook service- en ontmoetingspunt. Er kwamen bijdragen van gemeente, provincie en uit
het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling. Daarvoor
was het wel nodig dat er een rechtspersoon achter stond en dat werd
Wonen Plus Welzijn. De eerste jaren
werden de vrijwilligers begeleid
door beroepskrachten van WPW en
werd daar de winkeladministratie

verzorgd. Na vier jaar draaien jaar
onder de hoede van WPW werd
een stichting opgericht en nu alweer vijf jaar draait het DSP succesvol als zelfstandige organisatie.
SOCIALE FUNCTIE
De winkelfunctie is al die jaren een
belangrijk onderdeel van het DSP
geweest, maar daarnaast worden
veel andere diensten aangeboden
en is de ontmoetingsfunctie met
koffie- en leestafel heel belangrijk.
“En het een kan niet zonder het ander”, zegt secretaresse Attie Lucas
Luijckx. “De verschillende functies
versterken elkaar.” Bewoners van
Sint Maarten kunnen nu in hun eigen dorp terecht voor kruidenierswaren, waaronder vers brood en
biologische zuivel, de stomerij, het
repaircafé, computerles, VVV-informatie, postzegels, wenskaarten en
het gratis lenen van boeken. Ook
kon er een cursus Engels of Spaans
gevolgd worden.
Terugkerende activiteiten zijn sinds
kort Samen Eten in samenwerking
met de beheerder van het dorpshuis, lezingen over verre landen en
er wordt nu weer samen met WPW

Drukte in de winkel op zaterdagmorgen

Een belangrijke sociale functie
onderzocht of een opfriscursus verkeersregels haalbaar is. Meer dan
dertig vrijwilligers zorgen ervoor
dat dit zeer geslaagde burgerinitiatief de leefbaarheid van Sint Maarten blijft versterken. ■
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Door: Hans Groen

Veiligheid, wat kunt u er zelf aan doen?

WPW organiseerde in nauwe

samenwerking met de Ouderenbonden en de Gemeente Schagen een
voorlichtingsbijeenkomst over “Veiligheid”. De grote opkomst duidt erop,
dat dit onderwerp bij veel inwoners
uit de gemeente Schagen sterk leeft.
Voor deze bijeenkomst waren sprekers van de politie, de Wooncompagnie en de ING Bank uitgenodigd.
Jeffrey Wieringa van de Politie
waarschuwt voor oplichting aan
de deur, zoals babbeltrucs en (buitenlandse) mensen die klusjes willen uitvoeren, maar daar achteraf
schandalige bedragen voor vragen.
Laat vreemden nooit zo maar binnen, hoe keurig die er ook uit mogen zien. Hij geeft nog een bruikbare tip: zet voor collectes aan de
deur alvast een potje kleingeld in

de hal klaar zodat u de deur niet onbemand open hoeft te laten staan.
PINCODE
Namens de bank voert Bert Russer
het woord. Hij wijst er met klem
op, dat zijn bank (net als alle andere banken) nooit zal vragen om
uw pas en/of pincode op te sturen.
Niet per brief, niet per mail en niet
per telefoon. Bewaar ook nooit uw
pincode en uw betaalpas bij elkaar.
Er komen veel vragen uit de zaal
over skimmen van de betaalpas.
Gelukkig worden er steeds minder
betaalpassen geskimd, omdat deze
pas steeds geavanceerder en veiliger wordt. Mocht het toch nog een
keer gebeuren: zolang uw PINcode
niet bekend is, gebeurt er niets.
HANG- EN SLUITWERK
De bijeenkomst wordt afgesloten
door Annet Goossens van de Wooncompagnie. Zij zegt, dat iedere bewoner zelf verantwoordelijk is voor
deugdelijk hang- en sluitwerk. Dat
geldt dus ook voor huurders van
de Wooncompagnie. Maar, hoe
goed uw hang- en sluitwerk ook
is, het is helaas nog géén garantie

Geslaagde workshop Eenzaamheid

TIJDENS de landelijke week van de

Eenzaamheid werd in het pand van
WPW aan de Zijperweg in Schagen
de workshop Eenzaamheid georganiseerd. Dit op initiatief van Humanitas, MEE & De Wering en WPW,
onder de paraplu van Noordkopvoorelkaar.nl. Er waren rond de veertig
deelnemers. Er werd eveneens een
workshop georganiseerd in Den Helder. Beide workshops stonden open
voor vrijwilligers en mantelzorgers
uit de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De kranten
staan er vol van en televisieprogramma’s besteden er zonder uitzondering veel aandacht aan. Deze
workshop was erop gericht om de
verschillende “soorten eenzaamheid” te herkennen en om handvat-

ten aan te reiken, hoe daar mee om
te gaan. We onderscheiden sociale,
emotionele en existentiële eenzaamheid, die we kort toelichten:
-
sociale eenzaamheid: draait om
minder contact hebben met anderen dan je graag zou willen. Je
sociale netwerk schiet tekort.
-
emotionele eenzaamheid: treedt
op als iemand een hechte, diepe
band mist met één of meerdere
personen.
- existentiële eenzaamheid: is een
sterk “je-alleen-voelen” in het bestaan zelf waarbij je geconfronteerd wordt met zaken als sterfelijkheid en gebrek aan zingeving.
Na afloop raakte uw verslaggever
in gesprek met een aantal vrijwilligers. Ze zijn allemaal bijzonder te
speken over de verstrekte informatie. “Wonen Plus Welzijn is al goed
bezig op dit terrein”, zegt een vrijwilligster van deze organisatie. “Op
tijd werken aan je sociale netwerk”,

Agent Jeffrey Wieringa
dat kwaadwillenden niet kunnen
binnenkomen. “Let een beetje op
het huis van de buren, als die een
weekendje weg of op vakantie zijn”,
vertelt Goossens. “Zet bijvoorbeeld
uw auto op de oprit van de buren.”
GOED GEVOEL
Al met al een zeer nuttige bijeenkomst, waaruit de aanwezigen met
een goed gevoel weer huiswaarts
gaan. ■
Deze voorlichting wordt herhaald
op 8 februari 2018 van 10.00 tot
12.00 uur in Dorpshuis Ahoj in
Tuitjenhorn.
Op 8 maart 2018 van 19.30 tot 21.30
uur in het Dorpshuis in Waarland.
Meer informatie volgt tzt in de huisaan-huisbladen.
Door: Hans Groen

De organisatie van de Workshop Eenzaamheid voor vrijwilligers en mantelzorgers
uit Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.
V.l.n.r: Mariëtte Nannings van MEE &
de Wering, Marika de Jager van Wonen
Plus Welzijn en Sandra Kooij van Humanitas.
vertelt een ander. Maar ook: “Niet
iedereen die alleen is voelt zich
eenzaam.” Kortom, een groot onderwerp waar geen kant-en-klare
oplossing voor is. Belangrijk is om
met buren en kennissen in gesprek
te blijven en tijdig vast te stellen
welke behoeftes er leven. ■

advertorial

advertorial
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HOLLANDS KROON

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

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan
worden.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In de
hele regio zijn ook de VOA’s (vrijwillig onafhankelijk adviseurs) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.

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

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.

Servicepunt Hippolytushoef

MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor degene die de zorg voor een ander draagt. Vrijwilligers kunnen (tijdelijk)
de zorg en aandacht even overnemen.

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

CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten. Zie ook www.wonenpluswelzijn.nl bij
activiteiten en cursussen. Kom ook eens langs bij onze Doet & Ontmoet bijeenkomsten bij u in de buurt!
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.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES • Samen onderzoeken we hoe het mogelijk is om zo lang mogelijk thuis
te blijven wonen.

Team Hollands Kroon

v.l.n.r. Susan Tijm, Ilona Rood, Annet Venneker,
Joyce Geerligs, Marika de Jager en Tineke de Vries

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.

Al onze cursussen en activiteiten staan
vermeld op www.wonenpluswelzijn.nl.

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar
(vrijwilligers) werk. Kandidaten kunnen met ondersteuning op maat
werkervaring op doen binnen alle diensten van WPW..
NOORDKOPVOORELKAAR- Noordkopvoorelkaar is de plek waar
vraag en aanbod op vrijwillige basis bij elkaar komen. Zie voor meer
info: www.noordkopvoorelkaar.nl
SCHULDHULPMAATJE • 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.

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

de Trambaan
Parkzicht 11
Keijzershoff
Cultuurschuur
Posthuis

dinsdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag

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

10.00-12.00
10.00 -11.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
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DOET & ONTMOET
KEIJZERSHOFF, Anna Paulowna
OPEN INLOOP:
Elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

DE OUDE SCHOOL, Wieringerwaard
OPEN INLOOP:
Elke dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur.

PARKZICHT, Hippolytushoef
OPEN INLOOP:
Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.

De komende tijd worden Doet & Ontmoet in Den Oever,
Vikingschip en Wieringerwerf gestart. Houdt voor meer
informatie hiervoor de lokale kranten in de gaten.

PRINS MAURITS, Nieuwe Niedorp
OPEN INLOOP:
Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.

ACTIVITEITEN
POSTHUIS, Middenmeer
INLOOPOCHTEND:	
Van 10.00 tot 12.00 uur.
4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en
15 maart.
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
Van 10.00 tot 12.00 uur.
	18 januari, 15 februari, 15 maart.
PARKZICHT, Hippolytushoef
PARKZICHTACTIVITEITEN:	Van 10.00 tot 11.30 uur
25 januari, 22 februari, 22 maart.
TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:	
Van 11.30 tot 13.30 uur.
28 januari, 25 februari, 25 maart.

CULTUURSCHUUR, Wieringerwerf
PLUS(ONTMOETINGS)GROEP: Van 13.30 tot 16.00 uur.
4 januari, 1 februari, 1 maart.
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.

GESPREKSGROEP:	
Van 14.00 tot 16.00 uur.
2 januari, 5 februari, 5 maart.
Door: Martin Swart

Eerste schuldhulpmaatjes Hollands Kroon
gecertificeerd
IN het juninummer schreven we Dienstbaar
over het project ‘Schuldhulpmaatjes’ in Hollands Kroon. Doel ervan
is dat deskundige vrijwilligers van
WPW mensen gaan ondersteunen
die financieel dreigen vast te lopen
of al vastgelopen zijn. Alles met de
bedoeling om latere, grotere problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar heeft ook de gemeente
belang bij.

WPW heeft twaalf vrijwilligers geselecteerd met ervaring en/of affiniteit met financiën en die zijn een
online-cursus van het NIBUD gaan
volgen. Op 11 oktober hebben de
eerste zes schuldhulpmaatjes in het
gemeentehuis in Anna Paulowna
hun certificaat uitgereikt gekregen
door wethouder Mary van Gent,
verantwoordelijk voor het Sociaal
Domein.

Ze spreekt van een feestelijke dag
en zegt heel blij te zijn met de nieuwe schuldhulpmaatjes. De wethouder zegt overigens liever te spreken
over schulddienstverlening, dan
over schuldhulpverlening, omdat de
gemeente dienstbaar moet zijn naar
de burgers. Van Gent spreekt de
hoop uit dat ze veel mensen kunnen
helpen, die de chaos van hun administratie niet meer kunnen overzien
en wenst ze veel succes bij hun belangrijke taak.
Ondertekenen
Hierna worden de geslaagden één
voor één naar voren geroepen voor
het ondertekenen van het certificaat
en het in ontvangst nemen van de
bloemen. Een feestelijke groepsfoto, gemaakt op de trap van het oude
deel van het gemeentehuis, maakt
een eind aan deze feestelijke ochtend in Anna Paulowna. ■

Van links naar rechts: Karrie van Ruler, wethouder Mary van Gent, Jan Kers, Wilco de Groot,
Petra Leen, Meindert Brugman en Feike Helder

Mary van Gent feliciteert Karrie van Ruler
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Goed voorbeeld doet goed volgen
OF BILJART
DOET & ONTMOET is in Scha- SCHAKEN
Harry komt hier ook met veel ple-

gen al jaren een druk bezochte activiteit van WPW.

Inmiddels heeft ook Hollands
Kroon het Doet & Ontmoet-concept
omarmd. In Nieuwe Niedorp zijn
WPW, Wzg samen en Incluzio na
de zomervakantie van 2017 samen
begonnen met het organiseren van
deze bijeenkomsten in café Prins
Maurits aan de Dorpsstraat. De
groep is nog niet zo groot, maar de
mensen die er zijn, zijn bijzonder
enthousiast. Uw redacteur raakt in
gesprek met Danny van Diepen (36)
en Harry Vermeulen (74). Danny is
in Brazilië geboren, maar direct na
zijn geboorte ter adoptie afgestaan.
Hij kwam bij de familie van Diepen
in ‘t Veld terecht. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug en werkt nu
hard om weer in normale doen te
komen. Zijn bezoeken aan de Doet
& Ontmoet-bijeenkomsten doen
hem zichtbaar goed.

zier en speelt graag een potje schaken of biljart met Danny. Omdat
zijn vrouw wat jonger is en nog een
baan heeft, gaat hij graag naar deze
bijeenkomst toe. “Beter dan thuis
zitten te niksen”, aldus Harry. Ze
kunnen goed met elkaar overweg
en het bewijst maar weer eens, dat
Doet & Ontmoet niet alleen iets
voor oudere mensen is, maar dat
iedereen, die daar behoefte aan
heeft, kan aanschuiven.
DONDERDAGMORGEN
Doet & Ontmoet in Prins Maurits is
elke donderdagmorgen van 09.30
tot 12.00 uur. U kunt hier ook een
VOA (Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur) van WPW spreken. Dat moet
wel van te voren aangegeven te
worden. Wilt u ook een gezellige
donderdagochtend hebben, loop
dan eens binnen. Wilt u eerst liever
wat informatie hebben, belt u dan
met het Servicepunt in Nieuwe Niedorp, het nummer is 0224-542660.

Door: Hans Groen

Harry Vermeulen (l) en Danny van Diepen
denken na over de volgende zet

Genieten van een potje rummikub

Of als u liever mailt is dit het adres:
niedorp@wonenpluswelzijn.nl.
Er zijn nog meer Doet & Ontmoetgroepen in Hollands Kroon. Zie pagina 17. ■
Door: Martin Swart

Verteltheater De wind bepaalt, maar niet alles

‘DE wind bepaalt, maar niet alles’. Dat

was de werktitel van de voorstelling die
een groep 60-plussers, onder leiding van
regisseur Carolien van Veggel, de afgelopen drie maanden vorm heeft gegeven in
museum Jan Lont op Wieringen. Iedere
vrijdagmorgen werkten de tien deelnemers met elkaar aan teksten en beeld, wat
uiteindelijk leidde naar voorstellingen op
8 en 9 december.
Samenwerken om tot een mooie voorstelling te komen

Het is geen toneelstuk in de traditionele betekenis geworden: er is
sprake van verteltheater. De spelers hebben uitgaande van verzonnen of waargebeurde verhalen op basis van het thema ‘wind’ individueel of in kleine groepjes, gewerkt aan hun teksten of uitbeeldingen. Met veel tips van Carolien en inbreng van alle deelnemers zijn
de verschillende onderdelen tot een geheel gesmeed. Met muziek,
zang en spel in het museum zelf, in de ontvangstruimte en op het
bijbehorende erf. Zeven anderen leefden zich uit in techniek, muziek en kleding. Deze voorstelling, die dus echt door de deelnemers
zelf is gecreëerd en de weg ernaar toe, tonen maar weer eens aan
dat ook ouderen soms over onvermoede talenten beschikken. Ze
moeten alleen ontdekt worden. ■
Deze vertelvoorstelling voor
60-plussers is een project van
de stichting ‘Cultuur binnen
de Dijken’, waarvan Irene van
Oers coördinator is. De stichting wil in de Noordkop bijzondere theaterprojecten tot stand
brengen. Voor wie zijn of haar
prille talenten een kans wil geven: er komt ook volgend jaar
weer een verteltheaterproject.
Voor meer informatie: www.
cultuurbinnendedijken.nl.
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kleine vergoeding) les kan geven.
Meldt u even aan via servicepunt
Langedijk indien dit u als muziek
in de oren klinkt.
ie SchaDe WAC/Woonadviescommiss
nieuwe
gen-Hollands Kroon zoekt
r
kritische leden voor haa
een
Eug
l
mai
of
Bel
k.
wer
advies
Hoekstra: 0224-216842 /
eugeenhoekstra@ziggo.nl

Weet u dat de CVA-g
roep, voor
mensen na beschadigi
ng door
herseninfarct/hersenb
loeding,
elke dinsdag- en vrijda
gochtend
bij elkaar komt? Van
9.30 tot
11.45 uur in de Groene
Gezellige mevrouw
Schakel
te Schagen. Voor info
kunt bellen zoekt een maatje in
naar het Servicepunt
WPW in
Heerhugowaard om saSchagen (0224 29104
2).

Houdt u van wandelen?
WPW Langedijk is hier
benieuwd naar.
Zo ja, neem contact op
met het servicepunt.
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Heerhugowaard.
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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.

Los de woordzoeker op en maak kans op
1 van de 3 bonnen om een uur gratis te bowlen
met 6 personen in Fitland XL De Geus Langedijk.
De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
J. Pool (Nieuwe Niedorp)
H. Lakeman (Schagen)
J. Groenveld-de Boer (Heerhugowaard)

benkirane
bettel
borisov
brey
christie
costa
english
gentiloni

groysman
kern
lofven
macri
markovic
medvedev
merkel
michel

muscat
orban
philippe
plenkovic
rasmussen
ratas
rutte
sarandji

sobotka
solberg
temer
trudeau
trump
turnbull
yildrim
zuma
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A S M E R K E L S A R U A L U
B O R H T I N O L I T N E G B
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T O C I V O K N E L P E S N R
T T E M S V E D E V D E M R U
E K S O L B E R G C H A P E T
L A E N N E S S U M S A R K T

De inzending dient voor donderdag 1 februari 2018
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

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

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

"

In het water
kan ik beter
bewegen

Programma bewegen in warm water
Woensdag: 16.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 11.00 - 12.00 uur
www.woonzorggroepsamen.nl

Nieuw bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen: Bewegen in warm water
Bewegen in warm water is een vorm van beweging die minder belastend is voor
uw spieren en gewrichten, omdat het water een deel van de zwaartekracht van
het lichaam weg neemt. Het water heeft een temperatuur van
rond de 32 graden.
Voor slechts € 20,- per maand kunt u één keer per week
meedoen met bewegen in warm water. U kunt ook een
combinatie-abonnement afsluiten met de fitness. De
groepen bestaan uit vijf mensen per sessie van 30
minuten.

Lauw Meijers
Aangepast Wonen

ZIJPER
bewindvoering

Uw geldzaken
op orde
info@zijperbewindvoering.nl
www.zijperbewindvoering.nl
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Gemeente Langedijk
Servicepunt Langedijk
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

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan
worden.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In de
hele regio zijn ook de VOA’s (vrijwillig onafhankelijk adviseurs) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers kunnen in situaties waar men door beperkingen zorg nodig heeft een aanvulling
zijn op de professionele zorg door de tijd te nemen voor een gesprek,
erop uit 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. Jaleesa Sax Neels, Marije Duivenkate,
Petra Schoon, Irene Ruijter, Aschwien Kandhai,
Ineke Vroling.Ontbrekend op foto: Hassan Ait Bassou
en Stephan van der Linden.

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
• Zorgcentrum Horizon,
Boeier 2, Broek op Langedijk
MEER INFORMATIE ACTIVITEITEN –
VOOR ALLE LOCATIES
U kunt bij activiteiten vrij instromen en betaalt
vanaf de datum waarop u start. 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.

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.
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 • Ondersteuning op weg naar
(vrijwilligers) werk. Kandidaten kunnen met ondersteuning op maat
werkervaring op doen binnen alle diensten van WPW.
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.
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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Door: Bèr Gordijn

CURSUSSEN EN BEWEGING
LEVENSVERHALEN
SCHRIJVEN:
Elke tweede maandag van de maand in de Anbouw.
KOKEN VOOR MANNEN:	Vijf keer op maandag in voorjaar 2018 in Zorgcentrum
Horizon.
COUNTRYLINE DANS:
Elke maandag in de Anbouw en elke vrijdag in het
Behouden Huis.
SCHILDERCLUB:
Elke dinsdag in de Anbouw.
KUNSTGESCHIEDENIS: 	Vijf keer op woensdag in voorjaar 2018 in de Anbouw.
YOGA:
Elke woensdag in de Anbouw.
FIT PLUS GYM:
Elke donderdag in de Anbouw en elke maandag in de
Geist.
ZUMBA:
Elke vrijdag in de Anbouw.
PILATES :
Nieuw vanaf januari 2018, 10 keer op vrijdag in de
Anbouw.
U kunt vrij instromen en betaalt vanaf de datum waarop u start.

ONTMOETING
DOET & ONTMOET:	
Voor een kopje koffie of deelname aan een spel of
activiteit. Op diverse locaties in Langedijk. Met regelmatig een Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur voor al uw
vragen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.
VROUWENACTIVITEITEN:	Maandelijks op dinsdag en elke donderdag ochtend in
de Anbouw.
HAAK- EN CREACLUB:	
Elke donderdagmiddag in de Anbouw.
KOOK- EN EETCAFÉ:	
Elke eerste woensdag van de maand in 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:	
Wekelijks op woensdag in de Anbouw.
INTERNETCAFÉ:	Wekelijks in de Geist, de Bibliotheek en de
Anbouw in Langedijk vanaf september.
Adressen en meer info: Zie pagina 22.

‘Portie cultuur’
Jongerenwerk
Langedijk
STAGIAIRES Mirthe de Boer en Lars

Boon zijn momenteel drukdoende met
‘Portie cultuur’. In de Huiskamer van
het jongerenwerk vertellen zij meer
over dit project dat als doel heeft om
kinderen kennis te laten maken met
verschillende creatieve activiteiten. In
een cursus van tien weken leren zij om
zelf met kunst en cultuur bezig te zijn.
Hoe is dit project ontstaan en wat is er
zo belangrijk aan cultuur voor jongeren?

“Tegenwoordig zijn kinderen, mede
door de digitale veranderingen, vooral
veel bezig met hun telefoons voor social media en vloggen. Hierdoor lijken
veel andere kunstvormen een beetje
vergeten”, aldus Lars Boon. “Met ‘Portie
cultuur’ willen wij deze kinderen kennis
laten maken met een breder begrip van
cultuur. Het is niet alleen belangrijk om
op school een schilderwerk af te maken,
maar ook om uitleg te geven over de
achtergrond van kunst. Zo kun je een opdracht levendig maken en kinderen zelf
laten nadenken over waar ze mee bezig
zijn.”
Lees verder op pagina 24

Door: Marit Groen

Samenwerking Wonen Plus
Welzijn en bibliotheek Langedijk

WPW en de bibliotheek

werken in een aantal projecten samen, zoals het tablet- en
internetcafé op de dinsdagmiddag. Vanaf 1 januari 2018
start het belastingspreekuur.
De bibliotheek is net zoals de Anbouw één van de weinige plekken
in de gemeente waar mensen zomaar binnen komen lopen. Het is
heel toegankelijk. Bij de bibliotheek

kunnen mensen niet alleen boeken
lenen, maar ook rustig een krantje
lezen en een kop koffie drinken of
gebruik maken van de computers.
“Met ons aanbod van zo’n veertigduizend boeken, tienduizend ebooks en verschillende tijdschriften
en kranten is er altijd iets te vinden
om te lezen naar smaak”, vertelt
vrijwilliger Monique. “Door goed
te luisteren en zo goed mogelijk
iedereen te helpen, vervul ik toch
een belangrijke persoonlijke rol. Dit
maakt het werk zo enorm leuk!” De
bibliotheek zoekt nog meer vrijwil-

Monique tijdens haar werkzaamheden bij
bibliotheek Langedijk

ligers. Neem hiervoor contact met
de bibliotheek op: 0226-313304 of
info@bibliotheeklangedijk.nl. ■
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Door: Bèr Gordijn

Een ‘Portie cultuur’ Jongerenwerk Langedijk

HET ONTSTAAN
Lars en Mirthe kregen de mogelijkheid om een eigen
project bij de Huiskamer te beginnen. Beiden zijn dol
op kunst en cultuur. Lars houdt veel van muziek maken en Mirthe is erg goed in tekenen en schrijven. Lars
vertelt: “Onze interesse gaat ook veel verder dan dat en
zo vullen we elkaar goed aan.” Met dit project is het de
bedoeling om iets extra’s te bieden aan scholen op het
gebied van cultuur en kinderen persoonlijk te begeleiden. Kinderen leren om met elkaar in gesprek te gaan,
zelf plannen te maken en bezig te zijn met verschillende creatieve kunstvormen.
WISSELENDE ACTIVITEITEN
Elke week zijn de activiteiten weer anders. Mirthe: “We
willen nog niet te veel verklappen over de activiteiten,
maar het is de bedoeling om kinderen met een opdracht op een bijzondere manier te benaderen. Iedere
week zal weer heel anders zijn, waardoor kinderen elke
week nieuwe dingen ontdekken. Tegenwoordig is er
helaas weinig budget voor kunst en cultuur en op deze
manier willen wij een duurzaam project opzetten om
dit toch naar kinderen te kunnen blijven brengen.”
'Portie cultuur' start op één basisschool, maar de bedoeling is om dit project op termijn ook uit te voeren
op andere scholen. ■

Rondje cultuur met Lars Boon en Mirthe de Boer

Mantelzorgond ersteuningsgroep voor wie
zorgt voor een naaste met dementie
aandacht daarvoor welkom
DE zorg voor onze zieke of oudere medemens is een groot goed, waar ciale
is. In deze groep is de gelegenheid
Door: Bèr Gordijn

niet altijd bij wordt stilgestaan. Vele mantelzorgers verlenen zorg uit liefde aan verwanten. Meestal vader of moeder, maar soms ook aan buren
en vrienden. Op vrijwillige basis en zonder enige betaling.
Wat we daarbij wel eens over het
hoofd zien, is dat deze zorg voor
de mantelzorgers vaak ook een behoorlijke belasting is, zowel lichamelijk als emotioneel. Het kan prettig zijn om af en toe met lotgenoten
te praten over wat deze zorgtaken
betekenen; wat voor impact deze
hebben op het dagelijks leven.
ONDERSTEUNINGSGROEP
WPW startte eerder een ondersteuningsgroep waarbinnen mantelzorgers hun verhaal aan elkaar
kwijt kunnen, bedoeld voor alle
mantelzorgers. Daarnaast bleek er
behoefte te zijn aan een ondersteuningsgroep speciaal voor mantelzorgers die naasten met dementie
ondersteunen. De problemen en
vragen die deze mantelzorgers tegenkomen zijn zo specifiek dat spe-

om onder begeleiding van professionals op interactieve basis met
elkaar in contact te komen.
THEMA
Er worden ervaringen en tips uitgewisseld, wat over het algemeen als
prettig wordt ervaren. Ook professionals in deze tak van zorg behandelen hier met enige regelmaat een
specifiek thema. De mantelzorgers
vinden in de groep erkenning en
herkenning en krijgen zo vaak energie om weer door te gaan.
DE GEIST
De bijeenkomsten 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 bedragen € 3,50, inclusief
koffie en thee. Voor meer informatie neemt u contact op met het servicepunt Langedijk en vraag naar
Irene Ruijter. ■
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De enthousiaste medewerkers van servicepunt De Anbouw

Door: Bèr Gordijn

Even voorstellen
IN oktober vond een ontmoeting plaats met drie van

de dertien actieve dames die het servicepunt in De
Anbouw te Noord-Scharwoude “bemannen”. Te weten met Ria van Dongen, vroeger filiaalhoudster van
een zaak in vrijetijdskleding, Ingrid Monfrooy, gepensioneerd medewerkster bij de KPN en Ans Crok,
oud-secretaresse/medewerker P&O bij verpleeghuis
Zuyder Waert (nu Magentazorg).
De dames van het servicepunt Langedijk
Het servicepunt is in het kort een
vangnet voor alle hulpaanvragen
(zowel voor abonnees als nietabonnees). Zelf omschrijven de dames het als: een buurthuis waar je
met al je vragen terecht kunt. Alle
aanvragen om hulp worden door
hen, hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk aan de balie, in ontvangst
genomen. Vervolgens wordt de
klus door hen beoordeeld en wordt
er een vrijwilliger gezocht bij de betrokken klus. Is de omvang van de
klus te groot, dan wordt contact met
een bedrijf geadviseerd, dat korting
geeft aan abonnees van WPW.
KLUSJES
Aan te vragen klussen variëren van
klein tuinonderhoud, het doen van
boodschappen, invullen van belastingformulieren, vervoersklussen, klusjes in huis, ondersteuning
bij problemen met de computer,
aanvragen koelverse maaltijden
(voorheen Tafeltje Dekje) en nog
veel meer. Kijkt u eens op pagina
22. Mocht uw hulpvraag er niet bij
staan, schroom dan niet deze dames toch te benaderen. Zij helpen
u graag om uw probleem op te lossen.
EIGEN TAKEN
De vrijwilligsters zijn naast het uitvoeren van de algemene taken ook
actief bij andere werkzaamheden,
gerelateerd aan het servicepunt.
Zo gaat Ria zelf boodschappen
doen voor de mensen die dat niet
meer kunnen. Op dinsdag worden
de boodschappenlijstjes door gebeld en op woensdag gaan er twee
vrijwilligers naar de supermarkt en
doen de boodschappen. Een chauf-

feur bezorgt deze dan bij de hulpvragers. Ingrid houdt zich bezig met
het controleren van de formulieren
van de weekmenu’s voor de maaltijdbezorging. Een nuttige klus,
aangezien het invullen van formulieren toch wel eens moeilijkheden
oplevert. Ans zorgt naast alle voorkomende werkzaamheden voor de
invoering van nieuwe cursisten in
de administratie. Tevens werkt ze
samen met een collega nieuwe vrijwilligers in.
VRAAG ACHTER DE VRAAG
Achter de aanvraag voor een klusje
zit soms een ander, groter probleem
verborgen. De vrijwilligers hebben
daar een gevoel voor ontwikkeld.
Als blijkt dat er inderdaad meer
achter een aanvraag zit, geven zij
dit door aan de welzijnconsulenten,
die vervolgens het probleem met
gepaste actie aanpakken. Soms
maken de dames ook onverwachte
dingen mee. Zo vertelde Ingrid dat
zij eens een vrijwilliger stuurde
naar iemand die artrose had, om
een Leifheit-rekje op te hangen.
Helaas was dit rekje niet geschikt
voor mensen met artrose en moest
er een ander komen. Omruilen was
geen punt, maar de arme vrouw

had wel een probleem. Ze mocht
maar eenmaal per maand een beroep op hulp doen en deze was verbruikt. Ze stond huilend aan de balie, want een maand wachten was
eigenlijk geen optie. Ingrid vond dit
toch wel erg vervelend en regelde
dat het rekje meteen kon worden
opgehangen. Wat de dames opvalt
is dat de vraag naar ondersteuning
almaar toeneemt.
IETS BETEKENEN
Op mijn vraag waarom de drie zo
actief zijn als vrijwilliger luidde het
antwoord van alle drie: in hun vrije
tijd of na hun pensionering willen
zij wat voor de medemens betekenen en vinden zij het leuk om met
mensen om te gaan. Zij ervaren het
als dankbaar en leuk werk om zorg
te bieden aan de mensen die dat
nodig hebben. Ik weet dat er meer
vrijwilligers zijn die vanuit dezelfde
motieven helpen. Vandaag staan
deze drie vrolijke actieve dames als
vertegenwoordigers van al die anderen in het zonnetje. Petje af! ■

Van links naar rechts: Ria van Dongen, Ingrid Monfrooij en Ans Crok
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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

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Door middel van het Thuisabonnement kunnen klussen in huis en tuin gedaan
worden.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Bel hiervoor een Servicepunt in de buurt. Deskundige vrijwilligers helpen u verder. In de
hele regio zijn ook de VOA’s (vrijwillig onafhankelijk adviseurs) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
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 bij trefpunt Rozenlaan.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES • Samen onderzoeken we hoe het mogelijk is om zo lang mogelijk thuis
te blijven wonen.

Jaleesa Sax-Neels

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 • Ondersteuning op weg naar
(vrijwilligers) werk. Kandidaten kunnen met ondersteuning op maat
werkervaring op doen binnen alle diensten van WPW.

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.

Vrijwilligers van stichting
Present aan het werk
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CURSUSSEN & ACTIVITEITEN
TREFPUNT ROZENLAAN, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
SAMEN KOKEN EN ETEN Derde maandag van de maand
	Van11.00 tot 13.00 uur. Kosten €10.
Vanaf de basis wordt er gekookt
en mannen die niet kunnen koken,
kunnen het hier leren.
CREACAFÉ :	Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten € 2, inclusief koffie of thee.
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 € 8. 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.
YOGA:	
Donderdagavond van 19.00 tot
20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur.
De lessen worden gegeven door
Monique Scholting en de kosten zijn
€ 8 per keer. Van te voren opgeven.
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.

COMPUTER INLOOP:	Donderdag in de oneven weken van
10.00 tot 12.00 uur. € 2 incl. koffie/thee.
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.
CREATIEF MET EMOTIES:	Vier lessen die per les een
basisemotie behandelen: angst,
woede, verdriet of blijdschap en
waar u verschillende teken- en
schilderopdrachten over krijgt.
Werken met verschillende materialen.
Lessen worden gegeven door Paddy
Eline Hoogendam.
Vrijdag 2 februari t/m 24 februari van
19.00 tot 21.00 uur.
Kosten € 50, inclusief bruikleenmateriaal en exclusief papier.
INLOOP
WIJKVERPLEGING:	
Heeft u vragen voor de wijkverpleging
of misschien hulp nodig? Dan kunt u
elke tweede dinsdag van de maand
vanaf 14.00 tot 15.00 uur bij ons
langskomen. Deze inloop is gratis.
REPAIRCAFÉ:	
Heeft u iets dat stuk is en u wilt het
laten maken? Dan kan dit bij het
repaircafé. Zij zijn hier elke eerste
en derde dinsdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur.

Door: Lisette Kreijger

Stichting Present op de Rozenlaan
DE organisatie stichting Present draait op vrijwilligers die

zich inzetten voor verschillende doelgroepen, die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Het gaat om hulp binnen de eigen woonplaats, in dit geval Heerhugowaard-Langedijk. Helaas nam de vorige coördinator van Present eind september
afscheid bij de Rozenlaan, maar sinds 1 oktober is er een enthousiaste nieuwe coördinator in dienst, Renée Rademacher.

Renée Rademacher

WAT VOOR SOORT HULP BIEDT
PRESENT?
Present biedt hulp bij grote, eenmalige klussen. Denk aan tuin-,
behang- of schilderklussen (de cliënt en/of hulpvrager dient wel zelf
behang/verf aan te schaffen). Het
komt ook wel eens voor dat de
vrijwilligers van Present naar een
verzorgingstehuis gaan om een

vanwege bijvoorbeeld invaliditeit,
armoede, overspannenheid, een
sociaal isolement of hoge leeftijd.
Voorwaarde is dat deze persoon al
ondersteuning krijgt van een maatschappelijke organisatie/instelling,
bijvoorbeeld Evean, de GGD of de
GGZ. Kijk voor meer informatie op
de website van de stichting Present: www.stichtingpresent.nl. ■

stukje te wandelen met mensen in
een rolstoel, gezellig een middagje
gaan bloemschikken met de bewoners of een high tea houden in een
seniorenclub.
ONDERSTEUNING
Iemand komt in aanmerking voor
hulp van Present als hij/zij niet in
staat is de klussen zelf te doen,

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

Siem Jonker

Aannemersbedrijf Stiba zorgt
o.a.
Siem
Jonker
Grote
Sloot 247a
voor uw:
1752
Sint Maartensbrug
Grote
SlootJN
247a
1752Tel/fax:
JN Sint Maartensbrug
0224-561322
- Bouwkundig advies
Tel/fax: 0224-561322
Mobiel: 06-201 330 20
Mobiel: 06-201 330 20
- Bouwaanvraag
e-mail:
stiba@hetnet.nl
e-mail:
stiba@hetnet.nl
- Aanbouw van serre, (bij)keuken
en
www.stibabouwbedrijf.nl
www.stibabouwbedrijf.nl
garage
- Verbouwing van o.a. keuken,
Aannemersbedrijf Stiba zorgt o.a.
kamer en badkamer
Stiba zorgt o.a.
voorAannemersbedrijf
uw:
- Vervangen van kozijnen, ramen
ofuw:
voor
- Bouwkundig advies
deuren
- Bouwaanvraag
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
- Bouwkundig advies
- Aanbouw van serre, (bij)keuken en
- Onderhoudswerkzaamheden
- Bouwaanvraag
garage
- Verbouwing
van o.a.
- Aanbouw
vankeuken,
serre, (bij)keuken en
kamer
en
badkamer
garage
- Vervangen van kozijnen, ramen of
- Verbouwing van o.a. keuken,
deuren
kamer
en badkamer
- Plaatsen
dakkapellen
en dakramen
- Onderhoudswerkzaamheden
- Vervangen van kozijnen, ramen of
deuren
- Plaatsen dakkapellen en dakramen
- Onderhoudswerkzaamheden
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Door: Lisette Kreijger

Project 'Aan de Slag'
HET project 'Aan de slag' is onlangs van start gegaan

bij het AZC in Heerhugowaard. WPW verzorgt dit project in samenwerking met Pharos, het COA, de gemeente en verschillende non-profitorganisaties. Het project
wordt door dit team in Heerhugowaard uitgevoerd. Het
doel ervan is de statushouders een leuke en zinvolle dagbesteding geven en ze laten meedraaien in onze maatschappij, zodat ze de Nederlandse cultuur en taal beter
leren kennen. WPW heeft verschillende organisaties
benaderd waar de statushouders op vrijwillige basis aan
activiteiten in Heerhugowaard en omstreken kunnen
deelnemen in groepsverband. Donderdag 19 oktober
werden op het AZC flyers in verschillende talen uitgedeeld, zodat de statushouders van het project af wisten.
HET PROJECT
Elke week worden er in het AZC
‘menukaarten’ aan de wand gehangen met iedere keer weer andere activiteiten erop, waar de
AZC-bewoners zich voor in kunnen
schrijven. Op 26 oktober stonden er
twee activiteiten op de menukaarten: helpen bij de activiteit “Nacht
van de Nacht”, georganiseerd door
Vrienden van Butterhuizen en klusjes doen voor soft- en honkbalvereniging Herons. Khaled Al Masri,
supporter op het AZC, vertelt dat hij
het een leuk en mooi project vindt.
Hij helpt veel mee bij de activiteiten. De komende weken komen er
nog meer activiteiten op de menukaarten te staan, zoals helpen bij
buurthuis de Hoeksteen (groenvoorzieningen bijhouden), helpen
bij verzorgingstehuis Zuyder Waert
(koken, stukje lopen met de bewoners in de rolstoel, fietsen op de
duofiets) en ondersteuning bieden bij evenementen van het Rode
Kruis.
NACHT VAN DE NACHT
Op zaterdag 28 oktober vond Nacht
van de Nacht plaats op speelveld
De Zwarte Kaaiman in Butterhuizen,
georganiseerd door Vrienden van
Butterhuizen. Dit is een landelijk
evenement waarbij aandacht wordt
gevraagd voor lichtvervuiling. Om

Khaled al Masri, supporter bij het AZC en
Klaas Rijper van Vrienden van Butterhuizen

half twaalf in de ochtend waren de
AZC-bewoners al aanwezig om te
helpen met opbouwen. ’s Avonds
werd er met elkaar patat gegeten,
waarbij zoveel mogelijk Nederlands
gesproken werd. Vanaf 18.30 uur
kwamen de bewoners uit de wijk
Butterhuizen (ouders en kinderen)
deelnemen aan deze activiteit. Een
groot deel van de straatverlichting
werd gedoofd, zodat de schoonheid
van de nacht zichtbaar was. Kinderen konden marshmallows roosteren, sterrenkijken, dromenvangers
maken en zandtekenen. Je kon ook
met een hoogwerker naar boven
zodat je een mooi uitzicht had over
de wijk. Samen met een natuurgids
van het IVN werd er een nachtwandeling gemaakt om het geluid van
vleermuizen te kunnen horen en
rivierdonderpadden in het water te
spotten. Twee statushouders voorzagen de mensen van overheerlijke
chocomelk met koekjes.
PLEZIER HEBBEN
Rim uit Syrië, supporter bij het
AZC, vertelt in het Engels dat ze
het leuk vindt om hier met Nederlandse mensen te communiceren
en ze vindt het leuk om te zien dat
de kinderen plezier hebben in de
activiteit. Medhat, tevens supporter van het AZC vindt het fijn dat
hij op deze manier interactie heeft

met Nederlandse mensen en bekend raakt met de Nederlandse
cultuur. Hij hoopt in Nederland
nog meer vrijwilligerswerk te kunnen doen. Irakli uit Georgië spreekt
nog niet zo goed Nederlands, maar
door met de mensen te praten bij
de activiteit raakt hij meer en meer
bekend met de taal. Hij vertelt dat
hij het leuk vindt om mee te helpen. Klaas Rijper van de Organisatie Butterhuizen is ook enthousiast
over de samenwerking. “Normaal
krijg je geen contact met asielzoekers, omdat je niet zo snel in een
asielzoekerscentrum komt”, vertelt
hij. Nog even met elkaar op de foto
en rond tien uur werd er weer gezamenlijk afgebouwd. Al met al was
het een geslaagde activiteit! ■
Een impressie van Nacht van de Nacht

“Zo mooi dat ik met
Jennefer een visje kan eten
of een bakkie kan doen!”
- Johan Schut (70) -

Waarom is meneer
Schut zo blij met
Jennefer van Omring?
Meneer Schut uit Anna Paulowna
weet wat het betekent om chronisch
ziek te zijn en je vrouw te verliezen.
Dat is pittig… Daarom komt er drie
keer per dag een medewerkster van
Omring. Een van de vaste gezichten
is maatje Jennefer. Zij helpt hem met
wassen, aankleden, zijn medicijnen
en eten koken. Maar ze rijden ook
samen naar Schagen voor een bakkie
of naar Den Oever voor een visje.

Goed gezelschap!
“Nou, mij bevalt het wel, hoor”, zegt hij.
“Ik mis mijn vrouw, want wij deden altijd
alles samen. Nu heb ik tenminste af en
toe gezelschap.”
Het liefste thuis
e zoon en schoondochter van meneer
Schut zeggen weleens: ‘Waarom kom je
niet bij ons wonen?’ “Dat is lief van ze,
maar in mijn eigen huis kan ik doen en
laten wat ik wil. En naar een verpleeghuis? Ach, negen weken heb ik vanwege
mijn achillespees in Den Koogh gelegen.
Niks mis mee. Toch ben ik blij om weer
thuis te zijn.”

Wilt u thuis blijven wonen?
Ziet u het nog niet zitten om te verhuizen naar een woonzorglocatie? Wij begrijpen
dat u liever in uw eigen omgeving wilt blijven wonen en dat u niet altijd een beroep op
uw familie en bekenden wilt doen. Met de zorgconsulent bespreekt u waar u behoefte
aan heeft, wat voor u belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie? Bel de Omring
zorgconsulent op
088 - 206 8206

Het zit ’m in iets kleins
Het team van Altijd Thuis Wonen is er
niet alleen voor thuiszorg, maar
bijvoorbeeld ook voor een wandelingetje,
boodschappen doen of een bezoek aan
de huisarts. Deze manier van werken
geeft Jennefer veel voldoening.
“Voorheen dacht ik weleens tijdens het
medicijnen geven: ik zou eigenlijk de
administratie moeten ordenen, maar ja
geen tijd… Nu kan dat gewoon.”

“Mijn schoondochter is blij
dat dit zo kan. Het neemt
haar werk uit handen”
- Meneer Schut -

advertorial

Maaltijdservice Samen en WPW
verzorgen weer heerlijke menu’s
De winter is inmiddels begonnen en daarom is het tijd
voor winterse maaltijden. Elk seizoen wisselen wij de
menu’s binnen onze gezamenlijke Maaltijdservice, zodat
u altijd kunt genieten van gerechten die passen bij het seizoen.

U kunt deze winter weer genieten van
onze stamppotten, waaronder onze Elzasser zuurkool en bijvoorbeeld onze
bekende erwtensoep met roggebrood en
katenspek. U kunt zelf bepalen wanneer u
een maaltijd door ons laat bezorgen. Dat
kan elke dag, maar dat kan bijvoorbeeld
ook één dag in de week. Maar net waar
u behoefte aan heeft. De maaltijden wor-

den voor u bereid en worden koelvers bij
u thuis bezorgd door onze vrijwilligers.
Heeft u interesse in onze maaltijdservice?
Dan kunt u terecht op de website: www.
wonenpluswelzijn.nl.
KERSTDINERS
Naast onze maaltijdservice hebben wij
altijd een hoop gezelligheid op de loca-

ties van Woonzorggroep Samen rondom
kerst. Op al onze locaties bieden wij kerstdiners aan. Heeft u zin om aan te sluiten
bij één van onze diners? Dan kan dat!
U kunt zich inschrijven bij de receptie van de desbetreffende locatie.
Kijk voor meer informatie op
www.woonzorgggroepsamen.nl.

advertorial

Zijper Bewindvoering is verhuisd
Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Vindt u het lastig uw belangrijke post of administratie bij te houden? Heeft u misschien betalingsachterstanden of schulden? Dit kunnen allemaal redenen zijn om hulp te zoeken bij
een professionele beschermingsbewindvoerder.
Bewindvoering is voor particulieren die
om wat voor reden hun financiën niet
zelf goed kunnen regelen. Zijper Bewindvoering bv heeft sinds 1999 al ervaring
op het gebied van beschermingsbewind.
Onze persoonlijke betrokkenheid is onze
kracht. Doortastend en discreet brengen
we rust in uw financiële situatie. Daarbij

staan belangen van de cliënt altijd centraal.
Nieuwe locatie
Het kantoor was tot voor kort gevestigd
in het gebouw van het Zijper Notariskantoor te Schagerbrug. Hierbij hebben we
van elkaars diensten en expertise gebruik

gemaakt. De nodige juridische kennis
hebben we met elkaar gedeeld. En die basis is natuurlijk nog steeds aanwezig. Per
1 september 2017 is ons kantoor verhuisd
naar Schagen. Een ruimer kantoor met
mogelijkheden om besprekingen op ons
kantoor plaats te laten vinden. Het team
van vakkundige medewerkers is hetzelfde gebleven. Kijk voor meer info op
www.zijperbewindvoering.nl of mail naar
info@zijperbewindvoering.nl.
Telefonisch zijn wij te bereiken tussen
10.00 en 11.30 uur op 0224-571194.

advertorial

Familiefeesten zijn onze specialiteit

Peter Deutekom

Bowling Schagen is een echt familiebedrijf. Al meer dan 35 jaar heeft de Bowling een hele diverse klantenkring. Er zijn grote bedrijven die komen bowlen,
en ook partijtjes voor de kinderen. Maar vooral komen heel veel families hun
eigen feestje vieren.
“Wij zijn zelf echte familiemensen, en
vinden het heerlijk om oma op haar 80ste
verjaardag eens extra in het zonnetje te
zetten”, aldus eigenaar Peter Deutekom.
Bowlen is leuk voor jong en oud en mogelijk vanaf schoenmaat 23. Grootouders
met kleinkinderen en alle leeftijden daartussen kunnen het tegen elkaar opnemen op de prachtige bowlingbanen met
videoprojectie. En samen gourmetten of

steengrillen in een van onze sfeervolle
restaurants is sowieso ontzettend gezellig,
voor alle leeftijden. Gaat u een familiereünie organiseren?
Dan bent u bij Bowling Schagen niet afhankelijk van het weer. Bovendien zijn
we makkelijk te bereiken in het gezellige
centrum van Schagen met gratis parkeerplaatsen. Bij ons bent u dus van harte
welkom!

Bowling Schagen
Noord 37 • 1741 BB Schagen
tel: 0224 212166

Relaxstoel
Stof

599,OP=OP

en
ie met acties, aanbieding
Niet geldig in combiatvan
af september 2017.
of uitverkoop. Geldig

2de KERSTDAG

Relaxfauteuil, leder

799,-

Relaxstoel, leder

geopend
10% KORTING OP
van 11.00 tot
VERTOON VAN
17.00 uur
DEZE ADVERTENTIE

699,Relaxstoel, leder

1099,-

www.prestonslaapcomfort.nl – www.atmwooncenterschagen.nl

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

OPEN: MA 13.00-17.30 - DI T/M VR 10.00-17.30 – ZAT 10.00-17.00

Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357

999,-

Relaxstoelen
in drie kleuren

DÉ WOONEXPERT VAN SCHAGEN

SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort
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