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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

Bij de polikliniek
in Heerhugowaard
kan ik zó terecht.

Polikliniek Heerhugowaard
Middenwaard 45
575 30 30
poliheerhugowaard.nl
ma-do 7.30-17.00u vr 7.30-12.30u
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Vroeg voorjaarszonnetje breekt door
Als u deze nieuwe uitgave van ons magazine in de

bus krijgt, is het voorjaar weer in aantocht. Na de korte dagen, donkere avonden, schemerige namiddagen
en koude nachten zien we weer uit naar een nieuw
seizoen. Overal gaan we bladontplooiing of bloei van
bomen en planten om ons heen zien en het vroege
voorjaarszonnetje komt ook weer door. Seizoenen laten ons zien dat niets vaststaat, dat alles na een poosje
weer verandert en beweegt.
Zo heeft recent onze voorzitter Leny Jansen van
het bestuur na bijna tien jaar afscheid genomen.
Zij heeft veel voor onze organisatie gedaan. Wij zijn
blij dat wij haar opvolger Lia Franken aan u kunnen voorstellen. Ook vindt u in deze editie weer
vele andere interviews van en met vrijwilligers en
klanten, bijvoorbeeld met Thedros en Albert die bij
het werkleerbedrijf de Factorie vele klussen klaren
of Alie uit Noord-Scharwoude en Jan Vink van ons
Servicepunt in Wieringerwerf, die zowel vrijwilliger
als abonnee is.
Vrijwilligers, daar draait het om binnen onze organisatie. Zonder de inzet van vrijwilligers is er geen
bestaansrecht van Wonen Plus Welzijn. Het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek dat in het najaar

Colofon
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:
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www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:

Max Grafische Vormgeving

Redactie:	Hans Groen, Martin Swart,
Bèr Gordijn, Lisette Kreijger,
Corry Leijen, Marika de Jager,
Ineke Vroling en Jaleesa Sax-Neels
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7.500 exemplaren
WPW Magazine wordt gratis verspreid onder de
thuisabonnees en vrijwilligers. Tevens digitale
verzending naar betrokken organisaties
en instanties.
Volgende uitgave: juni 2018

van 2017 is uitgezet, laat zien dat onze vrijwilligers
Wonen Plus Welzijn een 8- geven. Een cijfer waar
we trots op kunnen zijn. In ons volgende magazine
(juni) gaan we daar nader op in. Nee, achterover
leunen is niet wat wij gaan doen. Anticiperen op veranderingen, bloei en groei stimuleren maar ook de
goede dingen behouden. En wij gaan voor een cijfer
9, waarbij voorop staat dat mensen met plezier en
inzet zich verbonden blijven voelen met Wonen Plus
Welzijn. Veel leesplezier!
Petra Hoekstra en Peter de Wit,
duo-directie Wonen Plus Welzijn
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ADVERTENTIETARIEVEN
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.
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Vrijwilligers geven WPW een zeer ruime voldoende

MAAR liefst 1.162 vrijwilligers van WPW zijn in oktober 2017 be-

naderd om mee toe doen met het vrijwilligersonderzoek. Van dit aantal
hebben 473 vrijwilligers (41%) de enquête daadwerkelijk ingevuld. Hierbij is een gelijke verdeling te zien tussen mannen en vrouwen, waarbij de
gemiddelde leeftijd 67,4 jaar is. Als je kijkt naar de grootte van de werkgebieden, kun je zeggen dat de deelname gelijk verdeeld is. De grootste
groep deelnemers komt vanuit de maaltijdservice (27%) op de voet gevolgd door de abonneediensten (24%). De werkgroepen zijn het minst
vertegenwoordigd met (1%). Ruim 80% van de deelnemers geeft bij
de gestelde vragen het antwoord: helemaal mee eens, mee eens of geen
mening over het gevraagde.
WPW scoort een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8. Een cijfer dat
tot tevredenheid stemt. Toch is het
niet zo, dat WPW nu achterover
kan leunen. Naast alle positieve
waarderingen en opmerkingen zijn
er ook kritische en negatieve. Weliswaar is dit een kleinere groep maar

zeker belangrijk om naar te luisteren en van te leren. Als men alle
opmerkingen clustert en samenvat
dan wordt er een rode draad zichtbaar. Hierin geeft men aan het gevoel te hebben te vaak op de stoel
van de beroepskracht te zitten. Ook
hapert de communicatie op diverse

vlakken. Daarnaast voelt men zich
als vrijwilliger soms overgeslagen,
niet gezien of gehoord door een tekort aan tijd bij de beroepskrachten.
Men geeft hierbij als kanttekening
dat dezelfde beroepskrachten wel
willen, maar dat zij door hun brede
takenpakket hier niet aan toekomen. Verder heeft de expansiedrift
van WPW enige onrust veroorzaakt.
De angst hierbij is dat dit de bestaande kwaliteit van de diensten
zal beïnvloeden.
HOE NU VERDER
Het resultaat van het onderzoek
zal verder worden uitgewerkt in de
vorm van een conclusie en verbeterplan. Het eindresultaat hiervan
zal na afronding met de vrijwilligers
van WPW worden gedeeld. ■

THUISABONNEMENT: EEN HELPENDE HAND
Hiermee kunt u hulp krijgen bij onder meer:
• klein onderhoud in de tuin
• klussen in en om huis
• boodschappen
• belastingopgave
• de administratie
• formulieren
• computer
• medicijnbezorging
• vervoer
• informatie en advies over wonen, welzijn en zorg
(ook afspraak bij u thuis is mogelijk)
• het aanvragen van maaltijden thuis
• personenalarmering
• 4x per jaar het prachtige WPW Magazine
• mogelijkheden voor ontmoeting

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 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 6.500 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: Hans Groen en Martin Swart

Nieuwe bestuursvoorzitter bij WPW
LENY JANSEN (75) heeft afscheid genomen van WPW. We spreken

met een bevlogen bestuurder, die eerder burgemeester was van de gemeente Niedorp en wethouder in Heerhugowaard. Na haar pensionering
werd Leny benaderd om zitting te nemen in het bestuur van onze organisatie, waarvan ze in 2012 voorzitter werd. Er veranderde veel in haar
bestuursperiode: taken werden overgeheveld van de landelijke naar de
lokale overheid en WPW kreeg van daaruit veel taken toebedeeld. Maar
ook veranderingen in het sociale domein en op financieel gebied legden
veel druk op de hele organisatie.
De afgetreden Leny Jansen

Al snel werd daarom de dagelijkse
leiding in handen gelegd van de
duo-directie Peter de Wit en Petra
Hoekstra. Het voormalige bestuur
trad voortaan op als Raad van Toezicht met Leny Jansen als voorzitter. Zij prijst de prettige en solide
samenwerking met de directie en
de vaste medewerkers. “Ik koester
een grote bewondering voor de
flexibele instelling van deze medewerkers, die niet zelden meer uren
maken dan strikt noodzakelijk.”
PASSENDE OPLOSSINGEN
In haar bestuursperiode is het werkgebied van WPW danig uitgebreid
na de gemeentelijke herindeling.
Leny: “Het was een grote uitdaging
om met alle afzonderlijke bestuurslagen tot consensus te komen.
Iedere gemeente had zo zijn eigen
prioriteiten. Zo gaf Hollands Kroon
van oudsher veel aandacht aan de
ouderenzorg en de LSBO. Daar gingen ook de eerste VOA’s aan het
werk. In Langedijk lag de nadruk
vooral op het jongerenwerk. Maar
altijd werd een passende oplossing

gevonden en vormden de afzonderlijke gemeenten met hun eigen
inbreng WPW tot de sterke organisatie die het anno 2018 is.”
HART BIJ DE SAMENLEVING
Leny wordt opgevolgd door Lia
Franken (63). Zij is woonachtig in
Breezand, is echtgenote en moeder van twee kinderen, die voor
vijf kleinkinderen hebben gezorgd.
Op dit moment heeft ze geen betaalde baan, maar wel twee andere
bestuursfuncties. Lia is werkzaam

geweest en heeft diverse bestuursfuncties gehad in de maatschappelijke sector, was raadslid en
wethouder voor het CDA in Anna
Paulowna en later Hollands Kroon.
“Ik heb toen ook ruimtelijke ordening gedaan, maar mijn hart ligt bij
de samenleving. Ik heb veel hobby’s, maar vind het ook belangrijk
iets buiten de deur te doen. Zoals
alle vrijwilligers ervaren: je bent
op die manier meer onderdeel van
de samenleving en het geeft een
stukje dagbesteding. En sinds 1 januari ben ik de opvolger van Leny
Jansen.”
GROTE ROL VOOR WPW
Als wethouder had ze ook te maken
met ouderenzorg. Ze vond toen dat
ze dingen zo goed moest proberen
te regelen, dat het voor elkaar was
als ze zelf oud zou zijn. Dat is helaas
niet helemaal gelukt. Er is nog veel
te doen en Lia denkt dat WPW daar
een grote rol in kan spelen met
alle vrijwilligers. “Als bestuur hebben we de taak om toe te zien op
de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan, dat onder leiding van
de duo-directie wordt uitgevoerd.
De randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om de doelstellingen te
verwezenlijken. Daarbij ben ik me
ervan bewust, dat er van vrijwilligers steeds meer gevraagd wordt.
Vooral doordat gemeenten steeds
meer uitbesteden. We moeten daar
echt alert op zijn.” Ze benadrukt dat
ook de bestuursleden vrijwilligers
zijn en dat ze veel zin heeft in haar
nieuwe vrijwilligersfunctie. ■

De nieuwe voorzitter Lia Franken
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Door: Hans Groen, tekstbijdrage van Ineke Vroling

De Factorie: talent hoort
niet op de bank
Werkleerbedrijf de Factorie is onderdeel van
WPW en wil mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt een stukje op weg helpen,
zodat zij weer een volwaardige plaats in de
maatschappij kunnen innemen. Kandidaten van
het werkleerbedrijf komen overal vandaan, zijn
net in Nederland of wonen hier al hun hele leven.
En zijn van alle leeftijden, jong of al wat ouder
allen met hetzelfde doel: op weg naar werk.
Wij nemen een kijkje in het pand aan de Zijperweg. In
eerdere uitgaves van dit magazine heeft u al wat van
de plannen kunnen lezen. Hoe staat het daar nu mee?
Uw redacteur ontmoet in de werkplaats vrijwilligers
Jeroen en zijn vader Albert en kandidaat Thedros, afkomstig uit Eritrea. Zij zijn bezig met het aftimmeren
van de bovenverdieping en laten Thedros voornamelijk het werk doen. Grote houtplaten worden op maat
gezaagd en vervolgens nauwkeurig op hun plek vastgeschroefd. Ze doen dit alle drie met groot plezier,
waarbij Jeroen en Albert aanwijzingen geven en natuurlijk een handje helpen.
NAAIMACHINES
De werkplaats krijgt zo stap voor stap vorm. Er staat
inmiddels een aantal naaimachines in een afgesloten
deel, waarop kandidaten hun naaivaardigheid kunnen
oefenen. Enkele van hen hebben al aangegeven daar
belangstelling voor te hebben, omdat zij in hun land
van herkomst kleermaker waren. Eén van hen is de

Een aantal medewerkers van De Factorie met v.l.n.r.:
Carolien, Jeroen, Thedros, Sheila, Albert en Irma
31-jarige Adib Ibish, afkomstig uit Aleppo (Syrië). Hij is
met zijn vrouw en dochter (5) en zoon (6) in Schagen
komen wonen. Ze zijn 2,5 jaar in Nederland en de kinderen spreken onze taal inmiddels vloeiend. Zover is
Adib nog niet en dat stoort hem enorm. Hij wil graag
volop meedraaien in zijn nieuwe land, maar begrijpt
dat hij daarvoor onze taal goed moet beheersen. Adib
volgt een taalcursus en heeft zich daarnaast aangemeld
bij het werkleerbedrijf van WPW. Hij wil graag wat om
handen hebben en tegelijkertijd beter Nederlands leren spreken. Hij heeft aangeboden om het plafond van
het Skager AC-pand aan de Loet (Wideloe) te schilderen. Dat geeft hem niet alleen een reden om op tijd

Adib Ibish en welzijnsconsulente Carolien Jansma
Jeroen in de Anbouw
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op te staan en weer orde en regelmaat in het leven te
brengen; het doet hem tevens alle ellende en traumatische ervaringen vanuit het recente verleden een beetje
vergeten. Dus Adib blij, Skager AC blij en WPW blij.
OUDE FIETSEN
Naast de al genoemde timmer- en naaiactiviteiten
wordt er binnenkort ook gestart met het opknappen van oude fietsen. Zodra die weer fietsklaar zijn,
worden ze gebruikt om nieuwe Nederlanders fietsles
te geven. Daar zoekt WPW nog vrijwilligers voor die
het leuk vinden om deze nieuwkomers op weg te helpen. Met fietsen, met de taal en met de weg in en om
Schagen. Tevens staat er een wasmachine in de Factorie en onderzocht wordt of het zinvol is om een wasinrichting te beginnen. Er is al één aanmelding en
misschien zijn er meer mensen die de was willen uitbesteden. Als dat zo is, kan men dat kenbaar maken bij
WPW. Zie ook nevenstaand kader.
HAND- EN SPANDIENSTEN
Zoals we hierboven al schreven, is het werkleerbedrijf van WPW niet alleen voor nieuwe Nederlanders
bestemd. Het verhaal van (een andere) Jeroen onderstreept dit. Hij heeft bij een ernstig auto-ongeluk hersenletsel opgelopen. Na een lange revalidatie bleek
al snel dat hij zijn oude beroep van metaalbewerker
niet meer kon uitoefenen. Thuis op de bank blijven zitten was geen optie. Zijn moeder raadde hem aan eens
bij de Factorie in de Anbouw in Langedijk te gaan kijken en dat pakte goed uit. Hij begon met hand- en
spandiensten in de keuken en in het Servicepunt. De
komende tijd doet hij dat bij de Doet & Ontmoet-bijeenkomsten. Op deze manier hoopt Jeroen erachter te
komen wat hij echt leuk vindt en aankan. “Elke twee
weken evalueren we hoe het gaat”, vertelt hij. “Ik hoop
het aantal uren nog wat uit te breiden, want ik vind het
prettig om wat omhanden te hebben. En hier kan dat in
mijn eigen tempo en met steun van de WPW-mensen.
Als het traject bij de Factorie is afgelopen is het de bedoeling dat Heliomare mij verder helpt bij het vinden
van een baan.”
Alle kandidaten van de Factorie zijn zonder uitzondering blij met deze kans. Het brengt weer tempo in hun
leven, ze komen van de bank af en werken zo aan hun
zelfvertrouwen. Zoals we dat uit de sport kennen: talent hoort niet op de bank. ■
Thedros en Albert aan het werk

OPROEP!
Mocht u wat tijd over hebben en vindt u het leuk
om anderen te helpen, dan is WPW op zoek naar u.
In de Factorie zijn de komende tijd veel activiteiten
te verwachten waarbij uw hulp zeer welkom is. Bijvoorbeeld bij het opknappen van oude fietsen, bij
allerlei onderhoudsklussen of om nieuwe Nederlanders te helpen bij het leren fietsen en natuurlijk
met de Nederlandse taal.
Bent u de was meer dan zat en zoekt u een goede
oplossing? We zijn van plan om in ons werkleerbedrijf te starten met een was- en strijkinrichting
die u het werk uit handen neemt.
Voor meer informatie over beide onderwerpen
kunt u contact opnemen met het WPW Servicepunt
in Markt 18 in Schagen. Telefonisch via 0224-291042
of per mail: schagen@wonenpluswelzijn.nl

Adib schildert het plafond in Wideloe
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Voor bijna iedere hulpvraag is er wel een oplossing

Breed aanbod van diensten door Wonen Plus Welzijn
In de vier gemeenten waarin WPW werkzaam is, worden heel
veel verschillende diensten aangeboden. En die zijn er allemaal
op gericht om het leven leuker, gemakkelijker of minder eenzaam te maken. In dit magazine kunt u per gemeente zien, van
welke mogelijkheden u allemaal gebruik kunt maken. Het is

goed om te weten dat u ook zonder thuisabonnement met vele
hulpvragen terecht kunt. Dat geldt niet alleen voor senioren. We
laten u kennis maken met cliënten uit de vier werkgebieden, die
zo allemaal hun eigen redenen hebben, om van de diensten van
WPW gebruik te maken.

Ook niet-senioren cliënt van WPW

F

RED HELMSTRIJD (54) is een bekend persoon. In
een groot deel van Schagen brengt hij al jaren dagen weekbladen rond en daarnaast haalt hij regelmatig de regionale pers met zijn hobby’s. Hij is een groot
fan van het Eurovisiesongfestival en sinds 2010 is hij
daarbij live aanwezig. De tickets en de reis voor het
komend festival in Lissabon zijn alweer geboekt.
Fred Helmstrijd met zijn bezorgfiets

Door: Martin Swart

Daarnaast reist hij veel en graag: als dit magazine verschijnt is Fred bezig met een groepsreis door Australië.
Een paar maanden geleden is hij nog uitgebreid geïnterviewd over zijn leven en hobby’s bij radio Schagen
FM.
THUISABONNEMENT
Fred woont zelfstandig in een mooie woning en wordt
daarbij begeleid door ‘De Waerden’. Regelmatig komt
er iemand een praatje maken en hij krijgt ondersteuning bij financiële en administratieve zaken. Voor de
schoonmaak komt de thuiszorg en 25 jaar geleden is
hij gewezen op de dienstverlening van WPW en heeft
hij een thuisabonnement genomen.
ZORGVRIJWILLIGER
Vrijwilliger Klaas Madderom houdt al twintig jaar zijn
tuin bij. Sinds twee jaar bezoekt zorgvrijwilliger Ariën
Ruijter hem om de twee weken. Ze drinken dan koffie
en praten wat. Fred: “We gaan nooit ergens naar toe
hoor: daar heb ik het veel te druk voor. En er komt ook
wel eens een klusvrijwilliger om bijvoorbeeld een lamp
te vervangen. Ik ben helemaal niet technisch.” ■

Vrijwilliger en cliënt tegelijk

JAN VINK (70) uit Wieringerwerf is al tien jaar vrij-

williger bij WPW. Iedere donderdagmorgen is hij aanwezig in het servicepunt in de Cultuurschuur in Wieringerwerf om telefoontjes te beantwoorden en om
mensen die langs komen te woord te staan. “Ik ben de
enige man bij WPW die dit werk doet. Verder zijn het
allemaal vrouwen.” En ieder kwartaal is hij ook actief
bij het stickeren en klaarleggen van de magazines voor
de bezorgers.

Door: Martin Swart

Naast vrijwilliger is hij ook al vele jaren cliënt van
WPW: hij heeft een thuisabonnement. En daar heeft hij
met zijn vrouw nog nooit gebruik van hoeven maken.
“We zijn al die jaren abonnee voor ‘het geval dat’. We
zijn allebei niet zo sterk meer, dus het moment dat we
hulp gaan vragen komt steeds dichterbij. Onze tuin is
zo ingericht dat we het nog redelijk kunnen doen en de
heg knippen doe ik in drie keer. Mijn zoon woont in de
buurt, maar je weet hoe dat gaat. Ze zijn altijd druk met
werk en gezin. Hij wil ons wel helpen, maar je wil hem
niet voor alles vragen.”
HULPVRAGEN
Jan weet natuurlijk als geen ander voor welke hulpvragen hij straks zelf op WPW een beroep kan doen. Zijn
ervaring leert dat de meeste aanvragen komen voor
tuinhulp, vervoer en de maaltijden. Verder zijn er verzoeken voor hulp bij boodschappen, voor gezelschap
of activiteiten. Waarvoor Jan en echtgenote WPW gaan
inschakelen, dat zal de tijd leren. ■
Jan Vink helpt een cliënt in het servicepunt
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Door: Lisette Kreijger

Al negen jaar een thuisabonnement

M

EVROUW MARTOSOEWONDO is 65 jaar oud
en is al vele jaren abonnee van WPW. Ze is visueel beperkt sinds 2008. Dit was best even heftig voor haar.
Vooral in het begin vond ze het verschrikkelijk dat ze
niets kon zien, omdat ze altijd in het duister moest
tasten. Een lotgenote tipte haar over de vele mogelijkheden van ondersteuning door WPW. En nu is ze heel
blij met de hulp die ze van WPW ontvangt.
Er komt regelmatig een vrijwilliger van WPW bij mevrouw thuis om klusjes te doen. Denk aan een kapstok
ophangen, klusjes in de badkamer/de slaapkamer of
een lampje ophangen. Het gaat om kleine klusjes.
SAMEN OP STAP
Mevrouw Martosoewondo heeft WPW in het verleden
ook aangeraden aan een lotgenoot, omdat ze zelf zo
tevreden is met de ondersteuning die ze krijgt. Ze geeft
aan dat ze met haar handicap gewoon afhankelijk is
van hulp van buiten en dat ze nog lang abonnee denkt
te blijven. WPW heeft mevrouw ook geholpen met een
fiets- en wandelmaatje en een winkelmaatje, met wie
ze af en toe kleding en accessoires voor in huis gaat kopen. Samen zoeken ze dan kleding of ze kopen spullen

Mevrouw Martosoewondo in haar keuken
voor haar huis, waarin ze sinds 2010 woont. “Ze nemen
de tijd voor me, als ik ga winkelen”, zegt mevrouw. Met
haar fietsmaatje fietst ze op de tandem. Ze zegt meer
dan tevreden met alle hulp te zijn. ■

Thuisabonnement uit voorzorg

ZELF omschrijven de medewerkers van Langedijk

het servicepunt als een buurthuis waar je met al je
vragen terecht kunt. Alle aanvragen voor maaltijden,
klussen en activiteiten worden hier in behandeling
genomen. Sara heeft sinds enige tijd een thuisabonnement. Uit voorzorg, zij heeft er nog geen gebruik
van gemaakt.
De reden om abonnee te worden was simpel: “Ik heb
reuma en heb hier geen familie in de buurt. Het leek me
daarom een goed idee om abonnee te worden, zodat
ik van de diensten gebruik kan maken als mijn reuma
verergert. Wellicht vraag ik dit jaar wel iemand, die me
wat helpt in de tuin.”
SCHILDERCLUB
Sara komt regelmatig in de Anbouw, waar ook het servicepunt gevestigd is. “Ik doe hier nu al een tijd mee
met de schilderclub. Ik vind het erg ontspannend. We
schilderen samen in een groep en bepalen zelf wat we
maken. Het is heel laagdrempelig, gezellig en het is erg
leuk iets te creëren. Voor vragen over technieken en materialen kunnen we terecht bij docente Ria. Door mijn
deelname aan de schilderclub ontdekte ik het bestaan
van het thuisabonnement. Ik vind het een waardevolle

Door: Ineke Vroling

service. Mensen die het nodig hebben, kunnen zo toch
zelfstandig blijven wonen met wat ondersteunende
hulp op huis- en tuingebied. Het is fijn om hierop terug
te kunnen vallen, wanneer dat nodig mocht zijn.” ■

Sara bij de schilderclub in de Anbouw
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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
Bij De Balie/ Servicepunt/Noordkopvoorelkaar in de middag bezoek op afspraak.
per 1-1-2018 zijn wij op afspraak aanwezig
in locatie Fatimahof te Warmenhuizen
Bezoekafspraken kunt u maken via het
servicepunt.

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Via Thuisabonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Voor vragen op welzijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn
ook vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra
ondersteuning naast professionele zorg, in situaties waar men door
beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop uit of
een hobby of een activiteit uitoefenen.
MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor ieder
die zorgt voor een ander. Vrijwilligers nemen (tijdelijk) de zorg en aandacht even over.
CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.
ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisondersteuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven
wonen.
ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Heeft u ideeën om samen de
leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u hierin.
ONTMOETING IN DE BUURT • Bijeenkomsten om andere mensen te
leren kennen en om contacten op te bouwen. De activiteiten zijn creatief, actief, recreatief en educatief.

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.

Graag Gedaan
Warmenhuizen • Tel. 0226-393838
• Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Tuitjenhorn • Tel. 0226-393335
• Ma. t/m vr.: 9.00-10.00 uur
Waarland • Tel. 0226-422571
b.g.g of dringende zaken 06-57829795
• Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Dirkshorn • Tel. 0224-551919
• Ma. en vr.: 9.00-10.00 uur
Schagen • Tel. 0224-296366
• 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

PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij personenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra het
alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.
WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrijwilligers) werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW.
NOORDKOPVOORELKAAR • De plek waar vraag en aanbod op het
gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Zie voor meer info:
www.noordkopvoorelkaar.nl.
VERVOER • In de stad Schagen rijdt de 60+bus. De Seniorenbus is te
reserveren voor de regio ’t Zand, Sint Maartensbrug en de kustdorpen.
Via Graag Gedaan in de gemeente Schagen is ook vervoer mogelijk.
BUURTBEMIDDELING SCHAGEN • Wij zetten buurtbemiddelaars in
als buren er samen niet uitkomen. Deze helpt buren ergernissen of
ruzies samen op te lossen.
Voor meer informatie: www.buurtbemiddelingschagen.nl.
HET LUKT ONS SCHAGEN • Een crowdfundingswebsite i.s.m de
gemeente Schagen. WPW ondersteunt verenigingen, organisaties en
inwoners bij het inzetten van mogelijkheden voor crowdfunding en
ondersteunt bij het gebruik van de website.
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FIETSEN MET WPW

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.
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.
NORDIC WALKING:
Vrijdag loopgroep 9.30 tot 10.30
Diverse buitenlocaties 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.

WPW organiseert ook in 2018 in de zomermaanden fietstochten in de omgeving van
Schagen. Vertrek om 13.30 uur vanaf zorgcentrum de Bron aan de Kogerlaan 36a. U
bent rond 16.30 uur weer terug. De kosten
bedragen € 2,00 per persoon en de tocht
is zo’n 20 tot 25 kilometer lang. Er wordt
onderweg één of twee keer gestopt. De
tochten staan onder deskundige leiding.
Aan deze tochten kunnen ook scootmobielen deelnemen. Voor eigen veiligheid
rijden de fietsen apart van de scootmobielen. Aanmelden is niet noodzakelijk maar
wordt wel op prijs gesteld.
Meer informatie over deze tochten kunt u
verkrijgen bij het servicepunt van WPW,
Markt 18 in Schagen op telefoon
0224-291042 of via de mail op
schagen@wonenpluswelzijn.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden.
Dit zijn de data voor 2018:
maandagmiddag 7 mei, 4 juni, 2 juli,
6 augustus en 3 september

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

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

maandag
woensdag
dinsdag
donderdag

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

Personenalarmering

Vindt u het f ijn om lekker even
te wandelen maar heeft u wel
personenalarmering nodig?
De personenalarmering van
Wonen Plus Welzijn kan u helpen.
De personenalarmering kunt u
binnen en buiten gebruiken.
Wilt u meer informatie of
wilt u de alarmering aanvragen
neem contact op met
Wonen Plus Welzijn bel:
0224-273140
of mail:
alarmering@wonenpluswelzijn.nl

ZIJPER
bewindvoering

Wij bieden alle hulp
info@zijperbewindvoering.nl
www.zijperbewindvoering.nl
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Door: Hans Groen

Taalhuis Schagen helpt een eindje op weg
OOK in 2018 zijn er in Nederland
veel zogeheten laaggeletterden. Dit
zijn mensen die (grote) moeite hebben met lezen en/of schrijven. Naar
schatting zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land, waarvan ruim
350.000 in Noord-Holland. Deze
mensen hebben problemen bij het
invullen van formulieren, lezen van
recepten, aanvragen van zorgtoeslag,
betalen van de rekeningen enz. We
kunnen dus stellen dat dit een probleem van enorme omvang is. Misschien heeft u weleens iets gehoord of
gelezen over dit onderwerp, waar met
name Prinses Laurentien zich sterk
voor maakt.

Uw redacteur zit om tafel met Ivonne Verhagen van het Taalhuis Schagen. Een zeer ervaren en gedreven
vrouw, die al dertig jaar in het taalonderwijs aan volwassenen zit. Bij
het Taalhuis komen mensen, die
tot de groep van laaggeletterden
behoren. Dat zijn niet alleen “nieuwe” Nederlanders: twee derde van
de aanmelders is geboren en getogen in Nederland. Het Taalhuis wijst
deze mensen de weg naar een ROC,
een activiteit bij de bibliotheek of
naar een vrijwilliger van WPW. Deze
vrijwilligers helpen de mensen om

Ivonne Verhagen in het Taalhuis in Markt 18 Schagen
onze taal te leren en leggen uit hoe
het allemaal werkt in Nederland.
Dat kunnen dus ook laaggeletterde
Nederlanders zijn, voor wie het belangrijk is om contact met anderen
te maken. Dit kan bijvoorbeeld bij
Doet & Ontmoet, waar ze hand- en
spandiensten verlenen en daarmee
op weg worden geholpen om onze
taal sneller en beter te leren.
CONTACT
Het valt niet altijd mee om met laaggeletterden in contact te komen. Ze

kunnen geen krant lezen en helaas
ook dit magazine niet. Vaak worden
ze door vrijwilligers van WPW of
via de Wijkteams van de gemeente
gewezen op het Taalhuis. Ook als u
iemand in uw omgeving kent, die
moeite heeft met lezen, schrijven of
rekenen geeft het Taalhuis u graag
advies. U vindt Taalhuis Schagen in
de Bibliotheek in Markt 18, Torenstraat 1a in Schagen. Het Taalhuis
is geopend op maandag en woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur. ■

Met dank aan de Schager Uitdaging

SCHAGER Uitdaging brengt maatschappelijke organisa-

ties en het bedrijfsleven in de gemeente Schagen bij elkaar
als het gaat om het vervullen van wensen. Daartoe werd
in november vorig jaar voor de tweede keer de Beursvloer
georganiseerd waar veel bedrijven en organisaties op afkwamen.

Door: Hans Groen

Ook WPW was erbij en kwam thuis met een karrevracht
aan geslaagde matches. De lijst is te lang om hier te
vermelden. Wij volstaan met het uitlichten van enkele
van die succesvolle afspraken.
WERKLEERBEDRIJF
WPW was op zoek naar diverse zaken voor het werkleerbedrijf de Factorie. Zo was er behoefte aan een
aantal pc’s waarmee cliënten allerlei ict-trainingen kunnen krijgen. Koninklijke Vezet uit Warmenhuizen bood
de helpende hand en schonk er drie. Deze werden vervolgens door ‘ICT vanaf Morgen’ uit Alkmaar voor een
klein bedrag klaar gemaakt voor gebruik. Daarnaast
werd door Bejo Zaden, eveneens uit Warmenhuizen,
een uitgebreid zaadpakket toegezegd voor tuinactiviteiten op het complex aan de Nes en werden afspraken
met Trans4mate en Rabobank gemaakt voor diverse
werkprojecten. Het zal u dus niet verbazen dat WPW
erg blij is met de Schager Uitdaging en dat zij bij een
volgende Beursvloer zeker weer aanwezig zal zijn. ■

l Veel belangstelling voor de Beursvloer

“Moe van het wachten tot uw klachten vanzelf over gaan?”
Het Head and Neck centre kan u waarschijnlijk helpen:
neemt u gerust contact op!
De gespecialiseerde fysiotherapeut heeft
de hoogste kwalitatieve opleidingen gevolgd,
om de onderstaande klachten efficiënt te
behandelen;
• hoofdpijn
• nekpijn
• kaakklachten
• nek-schouderklachten
• aangezichtsklachten
• rugklachten
• oorsuizen/ tinnitus
• duizeligheid
• oedeemklachten

Fysiotherapeutische specialisaties:
• Manuele Therapie (master)
• Hoofd-hals-kaak fysiotherapie
(Orofaciale Fysiotherapie; master cum laude)
• Oedeemfysiotherapie methode Vodder
De praktijk is geopend op werkdagen, maar ook op
zaterdagmiddag en op dinsdagavond!
De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, dus worden de kosten van de behandeling vergoed indien u voldoende aanvullend bent verzekerd
voor fysiotherapie!
Wilt u wat doen tegen uw klachten:
info@headandneckcentre.nl of 06-51920202.

Head and Neck centre – Witte paal 24 – Schagen – tel: 06-51920202
info@headandneckcentre.nl – www.headandneckcentre.nl

"

Smakelijke en
verse
gerechten

U bepaalt zelf hoe vaak u een maaltijd
wilt bestellen en u bent vrij om uw
eigen maaltijd samen te stellen. Krijgt u
visite? Dan kunt u ook voor hen een
maaltijd bestellen.
Iets voor u? Ga naar
www.wonenpluswelzijn.nl of bel
0224-273150.

Houdt u ook zo van een lekkere, gezonde maaltijd? Dan kunt u gebruik maken
van de maaltijdenservice van Wonen Plus Welzijn. De maaltijden, bereid door de
voedingsdienst van Woonzorggroep Samen, worden thuis bezorgd. Er is
voldoende keuze uit verschillende seizoensgebonden gerechten
en menu’s, ook als u een bepaald dieet volgt! Onze maaltijden
worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon
bezorgd.
Elkaar versterken.
Dat is Samen meer kunnen.

SCHAGEN
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Door: Hans Groen

De warmte van de CVA-groep

WPW

organiseert elke dinsdag- en vrijdagochtend een open
inloop voor mensen met CVA in gebouw de Groene Schakel aan de A.
Mauvestraat 161 in Schagen. CVA is
de afkorting van Cerebro Vasculair
Accident, in gewoon Nederlands: een
beroerte.
De aanwezigen komen er al lang,
zoals Rita die al vijftien jaar elke
dinsdagochtend aan de activiteiten
deelneemt. Zo op het eerste gezicht
zie je niet dat zij door een beroerte
is getroffen, haar motoriek is redelijk goed gebleven maar het geheugen laat helaas wat te wensen
over. Zij straalt veel blijheid uit en
dat bevestigt zij ook. Rita wil deze
bijeenkomsten voor geen goud
missen. “Je bent hier onder soortgelijken. Je hoeft elkaar niet meer
uit te leggen hoe je je voelt”, zegt ze
spontaan. De groep begint elke bijeenkomst met een zogeheten “positief rondje”. De aanwezigen vertellen elkaar welke leuke of goede
dingen ze beleefd hebben in de afgelopen week. “Dat houdt de moed
erin”, vult Jan aan. Hij kreeg 34 jaar
geleden een beroerte en die heeft
zijn sporen duidelijk achtergelaten.
Maar ook hij blijft er positief onder.
Net als Koos, die aan de rolstoel is
gekluisterd en begeleid wordt door
zijn vriend Martin. Ze kennen elkaar al vijftig jaar en zijn vrienden
door dik en dun. Martin is de mantelzorger van Koos, die helaas zijn
spraakvermogen voor een groot
deel is kwijtgeraakt. Maar toch be-

De dinsdagochtend CVA-groep met begeleiding met linksboven Joyce Geerligs en
naast haar vrijwilliger Alex Conijn, boven tweede van rechts staat Wilma Inghels
grijpt Martin hem goed en hebben
ze de nodige lol samen. En dan begint Koos spontaan een liedje te
zingen, dat gaat nog redelijk goed.
KLEUREN
Vandaag staat kleuren op het programma. Een goede oefening voor
de fijne motoriek. Na een korte
zoektocht door de verschillende
kleurboeken heeft ieder zijn afbeelding gekozen en komen de kleurpotloden en de verf op tafel. Het
blijft spannend om mooi tussen de
lijntjes te kleuren, maar ze zijn allemaal met volle overtuiging aan
hun kunstwerk begonnen. Op zo’n
manier vliegt de tijd voorbij en is
het eerder dan gewild half twaalf,
twaalf uur. Einde van de voorstelling.
GEZELLIGHEID
Volgende week zijn ze er allemaal
weer om zich ook dan in de warmte
en gezelligheid onder te dompelen,

l Rita werkt vol overgave aan haar
kunstwerk

die ze hier vinden. Er is nog wel
plaats voor wat extra bezoekers.
Bent u iemand of kent u iemand die
door een beroerte thuis zit? Kom
dan eens kijken in de Groene Schakel. De drempel is laag en als u een
keer geweest bent, dan komt u beslist vaker. Joyce Geerligs van WPW
en haar vrijwilligers Alex Conijn en
Wilma Inghels zullen u graag ontvangen met een lekkere kop koffie
of thee. “Het is hier beter dan thuis
zitten te verpieteren”, roepen de
aanwezigen in koor bij het afscheid.
En aan de opgewekte gezichten is
dat duidelijk te zien. En o ja, er zijn
geen kosten aan deze bijeenkomsten verbonden: vanaf 1 januari
2018 wordt er geen eigen bijdrage
meer gevraagd door de gemeente
Schagen aan de deelnemers. ■
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Bij WPW op telefoonnummer 0224291042 krijgt u alle gewenste informatie, onder andere over de vervoersmogelijkheden. Gebruikt u
liever de mail? Dit is het mailadres:
schagen@wonenpluswelzijn.nl.
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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
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

WAT KAN WONEN PLUS WELZIJN VOOR U BETEKENEN
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS • Via het Thuisabonnement wordt u gekoppeld aan een vrijwilliger voor praktische
klussen in en om huis en tuin.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Voor vragen op welzijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn ook
vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging koelverse of vriesverse maaltijden.
PERSONENALARMERING • Voor € 21,95 per maand bieden wij personenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra
ondersteuning naast de professionele zorg, in situaties waar men
door beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop
uit of een hobby of een activiteit uitoefenen.
MANTELZORGONDERSTEUNING • Een steuntje in de rug voor ieder
die zorgt voor een ander. Vrijwilligers nemen (tijdelijk) de zorg en aandacht voor een deel even over.
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNERS • Vrijwillige administratieve
ondersteuners worden ingezet om mensen die de grip op administratie kwijt raken te ondersteunen. Met bijvoorbeeld het inzicht geven in
administratie: begroting maken, post openen en ordenen, toeslagen
aanvragen.
NOORDKOPVOORELKAAR • De plek waar vraag en aanbod op het
gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Zie voor meer info:
www.noordkopvoorelkaar.nl of bel of kom langs bij het Vrijwilligerspunt.
DOET & ONTMOET • Bijeenkomsten om andere mensen te leren kennen en om contacten te kunnen opbouwen. De activiteiten zijn naar
eigen wens zowel creatief, actief, recreatief en/of educatief.

Team Hollands Kroon

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

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

WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrijwilligers)werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW.
ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisondersteuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor
laagdrempelige opvang van mensen met dementie is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen en wekelijks ontmoeting voor mensen bij
CVA in de Groene Schakel in Schagen.
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!
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES • Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u hierin.

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

de Trambaan
Parkzicht 11 (tijdens parkzichtactiviteiten)
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
Doet & Ontmoet is vrij toegankelijk en voor iedereen. Er worden
ook regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd en
zijn er inloop spreekuren van Incluzio en Wooncompagnie.
Doet & Ontmoet is een onderdeel van Samen Meedoen, een
samenwerking met Woonzorggroep Samen, waaronder ook de
dagactiviteiten vallen.
VIKINGSCHIP, Den Oever
OPEN INLOOP:
Elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
PARKZICHT, Hippolytushoef
OPEN INLOOP:
Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.

DE OUDE SCHOOL, Wieringerwaard
OPEN INLOOP:
Elke dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur.
PRINS MAURITS, Nieuwe Niedorp
OPEN INLOOP:
Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.
KEIJZERSHOFF, Anna Paulowna
OPEN INLOOP:
Elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
De komende tijd wordt Doet & Ontmoet ook in Slootdorp en
Wieringerwerf gestart. Houdt voor meer informatie hierover de
lokale kranten in de gaten.

ACTIVITEITEN
POSTHUIS, Middenmeer
INLOOPOCHTEND:	
Van 10.00 tot 12.00 uur.
5 en 19 april, 3 en 17 mei, 7 en
21 juni.
REPAIRCAFÉ (I.S.M. LANDELIJK REPAIRCAFÉ):
Van 10.00 tot 12.00 uur.
	19 april, 17 mei, 21 juni.
PARKZICHT, Hippolytushoef
PARKZICHTACTIVITEITEN:	Van 10.00 tot 11.30 uur
26 april, 24 mei, 28 juni.

TRAMBAAN, Nieuwe Niedorp
BRUNCH:	
Van 11.30 tot 13.30 uur.
29 april, 27 mei, 24 juni.
GESPREKSGROEP:	
Van 14.00 tot 16.00 uur.
3 april, 1 mei, 5 juni.
CULTUURSCHUUR, Wieringerwerf
PLUS(ONTMOETINGS)GROEP:Van 13.30 tot 16.00 uur.
5 april, 3 mei, 7 juni.

Seniorenbus Zijpe/Schagen
25 jaar onderweg
TIJDENS een feestelijke bijeenkomst in de Zand-

De telefonistes van servicepunt
Anna Paulowna

stee in ’t Zand heeft burgemeester Marjan van Kampen het Schager Compliment opgespeld bij Gerard en
Jannie Apeldoorn uit Schagerbrug, voorzitter en penningmeester van de seniorenbus Zijpe/Schagen. Ze
werden in een mooie toespraak bedankt voor het vele
werk. Ook de chauffeurs en de vrijwilligsters van het
WPW-servicepunt in Anna Paulowna werden in het
zonnetje gezet.

Al vijftien jaar vormt het
servicepunt de centrale
voor het aanvragen van
ritten. De telefonistes, van
wie sommigen al vijftien
jaar de ritten coördineren,
boden de chauffeurs op
hun beurt iets te snoepen
aan voor onderweg.
Herinneringen
Daarna volgde een gezellig en goed verzorgd diner, waarbij ook de part-

ners aanwezig mochten
zijn. Vele mooie herinneringen werden opgehaald en er werd heel wat
afgekletst. Aan het eind
van de avond was er voor
ieder een tas met een
mooi boek over de belevenissen van chauffeurs,
bestuur, telefonistes en
cliënten en alle aanwezigen spraken de wens uit
dat de samenwerking nog
lang zou voortduren. ■

De seniorenbus Schagen rijdt voor 50-plussers uit
de Zijpe in de regio Den Helder, Alkmaar en alle
plaatsen die zich daar tussen bevinden. De ritprijs
is € 0,30 per kilometer met een minimum van € 3,00
per enkele reis. De kosten voor een dagdeel zijn
€ 42,50 inclusief chauffeur. De bus is ook voorzien
van een rolstoellift en rijdt voor gehandicapten uit
de hele gemeente Schagen. Voor het reserveren van
een rit kunt u op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur
bellen met 0223-535826.
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Door: Martin Swart

Vrijheid en onafhankelijkheid kwijt
MEVROUW Nieuwenkamp (84) woont zelfstandig

in een huurhuis van de Wooncompagnie in Middenmeer. Meer dan dertig jaar geleden is haar man overleden. In 1995 heeft ze een thuisabonnement genomen, voornamelijk om de heg te laten knippen langs
de zijkant van haar hoekhuis. In de loop van de tijd
zijn daar andere tuinklusjes bijgekomen, maar verder
kon ze zich altijd prima redden.
Eind 2016 verandert haar leven ingrijpend, als ze door
modder op de weg met haar auto in een slip raakt. In
het ziekenhuis wordt slechts een gekneusde rib geconstateerd, maar de gevolgen zijn toch ingrijpend: de
politie neemt haar rijbewijs in. En dat heeft grote gevolgen. De vrijheid en onafhankelijkheid, die haar auto
altijd gaf, is ze kwijt. Ze loopt slecht en daardoor is zelfs
de supermarkt in het dorp onbereikbaar geworden. Tot
nu toe strijdt ze vergeefs tegen de autoriteiten in een
poging haar rijbewijs terug te krijgen.
Servicepunt
“En dan zit je helemaal alleen”, zegt ze. “De weinige familie die ik heb woont ver weg, dus daar kan ik ook

niet op rekenen.” Gelukkig weet ze het servicepunt
Wieringerwerf te vinden. Er zijn vrijwilligers geweest
voor de computer, voor de administratie en voor haar
hoge energiegebruik. Laatst nog kwam iemand langs
voor een kapotte keukenla en voor het in elkaar zetten
van een kattenbench. “Als ik bel word ik altijd prima
geholpen!” Voor de wekelijkse boodschappen schakelt
ze de belbus in. De strijd voor haar rijbewijs, daar gaat
ze mee door. ■

Pilot preventief seniorenonderzoek
Hollands Kroon
I

N de voormalige gemeente Anna Paulowna heeft
WPW in samenwerking met de LSBO, de gemeente
Hollands Kroon en Incluzio in december het proefonderzoek onder ouderen afgerond. Alle 75-plussers
zijn schriftelijk benaderd, met het verzoek online een
vragenlijst in te vullen.
De 85-plussers konden er
ook voor kiezen om thuis
geïnterviewd te worden.
Daarvoor werden vrijwilligers van WPW ingeschakeld. Van de 964 benaderde senioren hebben
er 247 gereageerd, een
mooie response van 26
procent waar die landelijk
20 procent is.
Aangepaste vragenlijsten
Doel van het onderzoek
is mogelijke problemen
en behoeften bij ouderen vroegtijdig in kaart
te brengen. Enerzijds kan

er dan gericht informatie gegeven worden over
voorzieningen, diensten,
activiteiten en regelingen.
Anderzijds kunnen de
samenwerkende uitvoerders van dit onderzoek
(zie boven) hun beleid en
aanbod aanpassen aan de
behoefte.
Huisbezoeken
Dit preventief seniorenonderzoek is eigenlijk een
vervolg op de informatieve huisbezoeken, die in
Hollands Kroon werden
gehouden. Mede door het

groeiend aantal senioren
is er behoefte aan een andere methode om meer
senioren te kunnen bereiken. De uitkomsten en
ervaringen van dit proefonderzoek zijn verwerkt
en waar nodig worden
de vragenlijsten aangepast. Gedurende dit jaar
worden de 75-plussers in
heel Hollands Kroon uitgenodigd de vragenlijst
in te vullen. Dat zal ook
een grote druk leggen op
huisbezoekers en VOA’s.
Het is de bedoeling nog
voor het einde van dit jaar
de uitkomsten, die belangrijk zijn voor het handelen van WPW, LSBO,
gemeente en Incluzio, te
presenteren. ■
Door: Martin Swart

v.l.n.r. Marika de Jager/WPW,
Mary van Gent/wethouder HK en
Jan Kers/LSBO-HK
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Doet & Ontmoet:
gezelligheid en activiteiten
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Door: Martin Swart

Onder het genot van koffie
wordt er bijgepraat

Een spelletje rummikub

MARIA SCHOUTEN (84) is één van de vaste bezoekers op vrijdag-

morgen in Keijzershoff. Nadat haar man twee jaar geleden overleed, is
ze verhuisd van Julianadorp naar Anna Paulowna. “Hier wonen mijn
dochter en kleinkinderen; we kunnen elkaar hier een beetje helpen. In
Julianadorp hebben we 35 jaar een camping gehad, dus ik was altijd onder de mensen. Daarom ga ik ook naar de Doet & Ontmoet-bijeenkomst.
Om kennis te maken met meer mensen en voor de gezelligheid. Ik vind
het hier erg leuk. Ik heb hier iemand ontmoet, met wie ik ook al eens
afgesproken heb.”
De groep in Anna Paulowna, met
ongeveer
vijftien
deelnemers,
wordt begeleid door drie vrijwilligers, die op hun beurt weer ondersteund worden door Susan
Tijm, beroepskracht van WPW. De
vrijwilligers zorgen voor koffie en
thee en een gezellige sfeer en begeleiden de activiteiten. Volgens
Susan moet er niets en kan er heel
veel bij de D&O-bijeenkomsten.
Koffie drinken en lekker bijkletsen
is een heel belangrijk onderdeel
en daarna worden er in Anna Paulowna meestal spelletjes gedaan.
De ‘braintrainer’ en rummikub zijn
duidelijk favoriet. De ‘braintrainer’
is eigenlijk een grote tablet, waarop
allerlei soorten vragen worden getoond. Hersengymnastiek, zouden
we in gewoon Nederlands zeggen,
om het brein fit te houden. Maar er
zijn ook deelnemers die alleen voor
de koffie en het bijpraten komen en

ieder bepaalt zelf, wanneer hij of zij
weer naar huis gaat. Susan hoopt
dat er vanuit de deelnemers en vrijwilligers ook nieuwe activiteiten
gaan ontstaan.
DAGBESTEDING
De Doet & Ontmoet-groep van

Anna Paulowna valt onder het project Samen Meedoen, een samenwerking tussen Woonzorggroep
Samen en WPW in Hollands Kroon.
De bedoeling is dat in alle kernen
van deze gemeente vormen van
dagbesteding aangeboden worden in allerlei gradaties. Dat kan
variëren van activiteiten als Doet &
Ontmoet, wandelgroepen en open
inloop voor mensen die nog zelfstandig wonen tot dagopvang voor
mensen met dementie en alles wat
daar tussen kan zitten. Susan: “We
zijn met het team van Samen Meedoen en met Incluzio (het bedrijf
dat voor de gemeente alle jeugdzorg, WMO en sociale basisvoorzieningen coördineert) steeds aan het
inventariseren, waaraan in welke
kern behoefte is. In maart gaan er
D&O-groepen draaien in Den Oever, Slootdorp en Wieringerwerf en
in Middenmeer is de voorbereiding
gestart.” Wilt u ook eens vrijblijvend
anderen ontmoeten? Er is ook Doet
& Ontmoet in Nieuwe Niedorp,
Wieringerwaard, Hippolytushoef
en Den Oever. Op pagina’s 16 en 17
van dit magazine kunt u zien waar
en wanneer er Doet & Ontmoet-activiteiten zijn in Hollands Kroon. ■
Geconcentreerd bezig met de braintrainer
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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 • Via Thuisabonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Voor vragen op welzijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder. In de hele regio zijn ook
vrijwillig onafhankelijk adviseurs (VOA’s) actief.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
INZET ZORGVRIJWILLIGERS • Deskundige vrijwilligers bieden extra
ondersteuning naast professionele zorg, in situaties waar men door
beperkingen zorg behoeft. Denk aan een gesprek, samen erop uit of
een hobby of een activiteit uitoefenen.
HET STEUNPUNT MANTELZORG • Een steuntje in de rug voor iedereen
die voor een ander zorgt. Voor informatie, advies, begeleiding en
lotgenotencontact.
CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • Wij bieden een
uitgebreid programma met cursussen, (ontmoetings)activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.

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

ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisondersteuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
ONDERSTEUNING BIJ INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u hierin.
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 wij
personenalarmering aan, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra
het alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.
WERKLEERBEDRIJF DE FACTORIE • Ondersteuning op weg naar (vrijwilligers) werk. Kandidaten krijgen ondersteuning op maat. Het is
mogelijk werkervaring op te doen binnen alle diensten van WPW.
JONGERENWERK • Voor jongeren die een steuntje in de rug nodig
hebben. Team jongerenwerk is 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 • Deelname aan de contactcirkel
zorgt voor een gevoel van veiligheid en onderlinge verbondenheid.
Dagelijks belt een groep deelnemers met elkaar.

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.

Servicepunt Langedijk
Hedi en Marian

LANGEDIJK

21

CURSUSSEN EN BEWEGING

ONTMOETING

LEVENSVERHALEN
SCHRIJVEN:	
Elke tweede maandag van de maand
in de Anbouw.
KOKEN VOOR MANNEN:	Vijf keer op maandag in voor- en
najaar 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 voor- en
najaar 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 :
Elke vrijdag in de Anbouw.

DOET & ONTMOET:	
Voor een kopje koffie of deelname
aan een spel of activiteit. Op diverse
locaties in Langedijk.
VROUWENACTIVITEITEN:	Maandelijks op dinsdag en elke
donderdag in de Anbouw. Eens in de
maand op zaterdag ladies night.
HAAK- EN CREACLUB:	
Elke donderdag in de Anbouw.
KOOK- EN EETCAFÉ:	
Elke eerste woensdag van de maand
in de Anbouw en eens in de twee
weken op maandag in Veldzorg.
SAMEN ETEN:	
Elke eerste en derde woensdag van
de maand in Westervenne.
SENIORENKOOR:	
Wekelijks op dinsdag in de
Anbouw.
INTERNETCAFÉ:	Wekelijks in de Geist, de Bibliotheek
en de Anbouw in Langedijk.

U kunt vrij instromen en betaalt vanaf de datum waarop u start.
Voor minima is betaling met Meedoen Pas mogelijk.

Adressen en meer info: zie pagina 20
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Aandacht voor
mantelzorgers

MANTELZORGERS verzorgen met liefde de mensen om hen heen als

familieleden, huisgenoten en vrienden. Mantelzorg is zinvol, maar kan
best zwaar zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Voor mantelzorgers bestaat Steunpunt Mantelzorg Langedijk, waar zij hun zorg kunnen delen.
In individuele gesprekken, maar ook in groepsbijeenkomsten. Marije
Duivenkate: “Hier kan men ervaringen uitwisselen, problemen bespreken, adviezen krijgen en ook gewoon eens wat stoom afblazen. Ook het
gevoel van (h)erkenning is heel waardevol.”
Elke laatste donderdag van de
maand komt een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers bijeen
in de Anbouw. Onder leiding van
Marije worden algemene zaken en
problemen besproken en krijgen de
bezoekers adviezen. De groep telt
nu twaalf bezoekers en breidt zich
steeds meer uit. Dit komt wellicht
doordat het aantal mantelzorgers
groeit, aangezien ouder wordende
mensen steeds langer thuis blijven
wonen. Elke laatste dinsdagavond
van de maand is er in de Geist te
Sint Pancras ook een bijeenkomst
van de lotgenotengroep, speciaal
voor mantelzorgers die dementerende medemensen ondersteunen.
Hieraan is in een vorig WPW Magazine aandacht besteed.
INDIVIDUELE BEGELEIDING
Ook zijn er bij WPW mantelzorgmakelaars: medewerkers waar-

bij zowel de mantelzorgers als de
zorgvragers terecht kunnen voor
vragen en adviezen betreffende hun
situatie. Het kan dan gaan om voorlichting, maar ook begeleidingsgesprekken horen tot de taak van de
mantelzorgmakelaars. Eén keer per
kwartaal is Petra Schoon aanwezig
voor een mantelzorgbijeenkomst in
samenwerking met “Het Behouden
Huis”. Hier staat informatieverstrekking, ‘je verhaal kwijt kunnen’ en
ontspanning centraal. Het doel is
om mantelzorgers te ondersteunen
en hen met hernieuwde energie
weer naar huis te laten gaan.
THEMABIJEENKOMSTEN
Regelmatig vinden er bij WPW
themabijeenkomsten plaats over
specifieke onderwerpen, die nuttig
kunnen zijn voor de mantelzorgers.
Voor de nabije toekomst staan de
volgende themabijeenkomsten in

Door: Bèr Gordijn

De Anbouw gepland:
Dinsdag 27 maart van 14.00 tot
16.00 uur: Rug-besparende oefensessies (o.a.in en uit de auto/rolstoel stappen) door ergotherapeut
Nienke Hulspas Magentazorg.
Dinsdag 24 april van 14.00 tot 16.00
uur: Veilig medicijngebruik door
Apotheek Langedijk.
Dinsdag 29 mei van 14.00 tot 16.00
uur: Beter slapen met slaapcoach
Emma Marsman.
Dinsdag 26 juni van 14.00 tot 16.00
uur: Workshop Grenzen stellen
door medewerker Maatschappelijk
werk.
TOT SLOT
Iedereen kan door omstandigheden bijna automatisch mantelzorger worden. Wij kunnen ons voorstellen dat u dan met vragen zit.
Steunpunt Mantelzorg is er voor u
om deze te beantwoorden en andere ondersteuning te bieden. Bent u
mantelzorger? Aarzel niet en meld
u aan bij het servicepunt van Langedijk zodat u op de hoogte blijft
van alle bijeenkomsten. Wij zijn er
voor u! ■

23

LANGEDIJK

Het straatteam creëert verbinding
tussen jongeren en bewoners

ONLANGS startte bij het jongerenwerk een nieuw project: het straat-

team. In heel Langedijk, van Oudkarspel tot Sint Pancras, zijn de medewerkers actief. Straatcoach Hassan Ait Bassou vertelt: “De bedoeling
is dat wij met dit team meer zicht krijgen op wat er speelt in de wijken.
Daarnaast zijn we zo beter zichtbaar en vindbaar in Langedijk, voor zowel inwoners als jongeren.”
Het straatteam is te vinden op de
zogenaamde ‘hotspots’: de plekken
waar veel jongeren samenkomen.
Ook na meldingen gaan ze op pad
naar de plekken waar iets aan de
hand is. Hassan: “Wij zijn er niet
om jongeren hier weg te sturen,
maar om met ze in gesprek te gaan
op een laagdrempelige manier. We
maken hen op een vriendelijke manier bewust van de gevolgen van
hun gedrag. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het handiger is, als
een groep jongeren naar een andere plek gaat om te voetballen. Dan
bieden wij een alternatief aan waar
niemand ‘last’ heeft van hen en zij
niet van anderen.”

VERBINDING
Wat heel belangrijk is, is dat er verbinding ontstaat tussen bewoners
en jeugd. Hassan: “Om dit te realiseren zijn wij er als bemiddelaar.
Vaak worden jongeren gezien als
de oorzaak van overlast. Dit hoeft
helemaal niet altijd zo te zijn. Door
in gesprek te gaan met zowel de
jeugd als de bewoners komen we
samen tot oplossingen.”
HET STRAATTEAM
Het team wordt geleid door Hassan en bestaat uit een enthousiast
team van vrijwilligers. Zij kunnen
zowel goed omgaan met jongeren
als met buurtbewoners. Een aantal
van hen doet een opleiding Sociaal

Hassan Ait Bassou (rechts) en een
medewerker van het straatteam
Maatschappelijke Dienstverlening
of een opleiding in de beveiliging.
Voor hen is dit een mooi project om
de praktijk te leren kennen. Hassan:
“Wij zijn erg blij met het straatteam,
het is een mooie aanvulling op het
team jongerenwerk en het vergroot
het aantal ogen en oren in de wijken
in Langedijk.” Neem voor meer info
over het straatteam contact op via
servicepunt Langedijk. ■

Merel brengt veel vreugde
met haar bezoekjes
ALI is een vriendelijke, vitale dame van 73 jaar uit Noord-Scharwoude.
Door: Bèr Gordijn

Zij heeft twee kinderen en zes kleinkinderen. Haar dochter woont dichtbij, haar zoon aan de andere kant van Nederland. Na het overlijden van
haar man, zeventien jaren geleden, lukte het Ali gelukkig de draad weer
op te pakken. Zij houdt zich graag bezig met lezen, puzzelen en televisie
kijken en voelt zich beslist niet eenzaam. Met haar buren heeft ze goed
contact. Zo vertelt ze dankbaar over de hulp die haar buurman haar bood
toen haar huis door een gesprongen waterleiding blank stond. Dan blijkt
hoe waardevol zulke contacten zijn.
Ongeveer anderhalf jaar geleden
stond een jongedame, stagiaire
Merel, bij Ali voor de deur. Voor
het project Samenkracht van WPW
worden hiervoor onder andere ouderen bezocht. Om te zien hoe het
met hen gaat en ook wordt waar
nodig hulp geboden. Gelukkig was
dat laatste niet nodig, maar toch
mondde dit ene bezoek uit in tweewekelijkse bezoekjes van Merel.
Daar is Ali erg blij mee. Merel blijft
een uurtje en in die tijd voeren ze

gesprekken over van alles en nog
wat. “Er is nooit gebrek aan onderwerpen”, aldus Ali. Hoe ervaart zij
deze gesprekken? “Ik ben er erg blij
mee. Je kunt je ei weer eens kwijt,
het is gezellig en kunt weer een tijdje vooruit.” Dat komt ook door Merel natuurlijk. Ali vindt haar een pittige meid, die altijd vrolijk is en met
wie de gesprekken altijd vanzelf
gaan. Alleen heeft Merel één minpuntje: ze wil nooit wat drinken! Ze
zegt het met een twinkeling in haar

Merel op bezoek bij Ali
ogen, die alles zegt over het plezier
dat ze aan de bezoekjes beleeft.
AANDACHT
Zo blijkt maar weer dat een beetje
aandacht de mensen blijer maakt.
Het hoeft niet altijd van een instituut of stichting te komen. Kent u
ook iemand die om een gesprekje
verlegen zit? Overwin uw schroom
en ga naar ze toe. Uw en hun wereld wordt er alleen maar mooier
van. ■

24

HEERHUGOWAARD

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 • Via Thuisabonnement kunt u klussen in huis en tuin laten doen, medisch vervoer, boodschappen service en computer ondersteuning.
INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING • Voor vragen op welzijnsgebied helpen onze vrijwilligers u verder.
MAALTIJDEN • Thuisbezorging van koelverse of vriesverse maaltijden.
CURSUSSEN, ACTIVITEITEN EN VOORLICHTINGEN • WPW biedt een
groot aanbod van cursussen, (ontmoetings)activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.
ONDERSTEUNING BIJ CVA OF DEMENTIE • Individuele thuisondersteuning op maat, speciaal voor mensen met CVA of dementie. Voor
begeleiding is er ook het Ontmoetingscentrum Schagen.
ACTIVEREN EN ONDERSTEUNING IN KWETSBARE SITUATIES •
Samen onderzoeken we hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Jaleesa Sax-Neels

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 INITIATIEVEN • Ideeën om samen de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Wij ondersteunen u
hierin.
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, zowel binnen als buiten bruikbaar. Zodra het
alarm gaat, krijgen drie personen direct een melding.
AAN DE SLAG • Statushouders een dagbesteding bieden en te begeleiden naar een volwaardige plek in de samenleving.

Ruimtes huren bij Wonen Plus Welzijn
WPW heeft ruimtes te huur. Als iemand

een locatie zoekt om een cursus, vergadering
of presentatie te houden. Dit is mogelijk in
Heerhugowaard, Langedijk en Schagen. Het
is te huur voor burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven.
Zoekt u kantoorruimte voor een dag of meerdere dagen? Ook hier hebben wij mogelijkheden voor. WPW
wil de burgers zo goed mogelijk helpen en door samen
te werken met verschillende organisaties kunnen wij
dit met elkaar bereiken. Wilt u meer informatie, dan
graag contact met ons opnemen op de desbetreffende
locatie. De prijzen zijn laag om het voor iedereen toegankelijk te maken.
Ruimte in de Rozenlaan in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD
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CURSUSSEN & ACTIVITEITEN
TREFPUNT ROZENLAAN, Rozenlaan 2, Heerhugowaard.
CREACAFÉ :	Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten € 2, inclusief koffie of thee.
CREATIEF MET EMOTIES 	4 Lessen die per les één basisemotie
behandelt, angst, woede, verdriet,
door Paddy Eline
blijdschap, waar je verschillende
Hoogendam.
teken- en schilderopdrachten over
krijgt. Werken met verschillende
materialen. Vrijdag 6 t/m 27 april van
12.30 tot 14.30 uur. Inclusief bruikleen
materiaal, exclusief papier € 50.
YOGA:	
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00
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.

DOET & ONTMOET: 	Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Samen spelletjes doen en lezen.
Kosten € 2, inclusief koffie of thee.
COMPUTER INLOOP:	Donderdag in de oneven weken
van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan een
computerinloop voor al uw digitale
vragen en de doet en ontmoet voor
de gezelligheid, spelletje, praatje en
samen lezen. € 2 incl. koffie/thee.
INLOOP
WIJKVERPLEGING:	
Heeft u vragen voor de wijkverpleging
of misschien hulp nodig? Dan kunt u
elke tweede dinsdag van de maand
vanaf 11.00 tot 12.00 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 16.30 uur.

Kom ook meedoen met de Zumba-les

ELKE vrijdagochtend wordt er van 11.00 tot

12.00 uur op de Rozenlaan 2 Zumba gegeven door docent Henk Aartsen. Zumba ontstond in de jaren negentig en werd gecreëerd
door de Colombiaanse zanger en choreograaf
Alberto Perez. Een uur lang doet u fitnessoefeningen op muziek (het is een soort aerobics). De naam Zumba betekent letterlijk ‘snel
bewegen en lol hebben’.
Henk leert de deelnemers op een enthousiaste manier
de fijne kneepjes van de Zumbadans. Hij geeft al 25 jaar
les op een sportschool en sinds november 2017 geeft
hij les op de Rozenlaan. De groep bestaat momenteel

uit vijf deelnemers. Er kunnen er nog meer bij (tot een
maximum van tien). Een van de deelnemers vertelt dat
zij dit een fijne les vindt, dat ze er vrolijk van wordt
en dat het soms best inspannend is. Een andere deelneemster zegt dat ze de muziek erg afwisselend vindt.
Een serie danspasjes wordt een week of acht herhaald.
“Deze Zumba-les is een uurtje ontspannen én inspannen en vormt een goede balans met het vele denkwerk
dat de meesten overdag leveren in hun werk”, aldus de
docent.
MEEDOEN
Wilt u ook meedoen? Het is voor alle leeftijden en alle
niveaus. Neem dan contact op met het servicepunt van
WPW, tel.: 072-5717170
of mail heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl.
De kosten bedragen € 50 per tien lessen. ■
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Al elf jaar tuinvrijwilliger
PIET BEERS (74) is geboren en

getogen in Heerhugowaard en al
elf jaar tuinvrijwilliger bij WPW.
Hij heeft altijd in de grondstoffengroothandel van een bakkerij
gewerkt. Hij meldde zich aan als
vrijwilliger bij WPW, omdat hij
na zijn pensioen iets om handen
wilde hebben. Piet is breed inzetbaar: hij doet naast de tuinklussen
nog meer voor de organisatie, zoals abonnees naar het ziekenhuis
brengen, kastdeuren repareren en
lampen ophangen.
Hij komt over als een enthousiaste
vrijwilliger. Het tuinieren heeft Piet
met de paplepel ingegoten gekregen. Toen hij elf jaar was waren
er nog overal landerijen in Heerhugowaard en hielp hij veel bij
tuindersbedrijven. Vandaag de dag
heeft hij een eigen groentetuin en
onderhoudt hij ook de tuin op het
kerkhof. Piet gaat als tuinvrijwilli-

ger langs bij mensen in Heerhugowaard en zegt: “Je komt altijd wat
tegen”. Soms is het onbegonnen
werk en dat zegt hij dan ook. Maar
voor normale snoei-/schoffelklussen komt hij langs. Of bijvoorbeeld
als er een tuindeur uit is gewaaid.
Voor een tuinklus staat anderhalf
tot twee uur.
GOED VOOR JE LIJF
“Het is goed voor je lijf om in beweging te blijven”, zegt Piet. Hij geeft
aan dat hij graag bezig is. Dit is ook
te zien in zijn huis en tuin: er staan
zelfgemaakte kleurrijke poppen gemaakt van kalebassen in de wc en
aan de schutting in de tuin hangen
allemaal zelfgemaakte foto’s van
opvallende dieren. Piet vertelt over
de leuke ervaringen die hij heeft
opgedaan met het tuinieren bij de
leden van WPW. Zo was er een keer
een mevrouw die druiven langs de
schutting had groeien, waar Piet
een stuk van af snoeide. Die mevrouw vond het keurig gesnoeid.

Belastinghulp bij WPW
O

NLANGS vond er een interview plaats met meneer Kraaijer
en mevrouw Rodrigues. Er zijn vijf
vrijwilligers bij WPW Heerhugowaard die de abonnees helpen bij
het invullen van de belastingaangifte. Meneer Kraaijer is daar één
van; hij helpt elk jaar tussen de 20
en 25 abonnees. Sinds 2005 biedt
hij belastinghulp aan mevrouw
Rodrigues
Meneer Kraaijer komt over als een
secuur persoon. Hij zat hiervoor in
de boekhouding bij een woningbouwvereniging. Vanwege zijn administratieve achtergrond ligt dit
vrijwilligerswerk hem goed. Hij
vindt het leuk om te doen en het
geeft hem voldoening om abonnees hierbij te helpen. Meneer
Kraaijer wil dit nog zo lang mogelijk
volhouden. “Het houdt me scherp”,
zegt hij. Meneer gaat, nadat hij telefonisch een afspraak heeft gemaakt,

Door: Lisette Kreijger

met een zelfgemaakte vragenlijst
bij de mensen langs. Hij vraagt
een heel scala aan gegevens, bijvoorbeeld inkomensgegevens, hypotheeklasten en rekeningen van
zorgkosten. Thuis controleert hij dit
online en vult dan het belastingformulier in. Daarna print hij alles
uit, om het weer aan de abonnee te
geven. Mevrouw Rodrigues is hier
zeer tevreden over en vult aan: “Het
klopt altijd bij hem hoor!”
AL JAREN ABONNEE
Mevrouw Rodrigues (82) is een intelligente abonnee. Ze vertelt dat
ze een kantoorbaan heeft gehad
en in de internationale handel gezeten heeft. Ze spreekt goed Frans,
Duits, Engels en redelijk Spaans.
Ze is echter niet van het cijfermatige (wel van het administratieve),
vandaar dat ze de belastingaangifte
graag uit handen geeft aan meneer
Kraaijer. “Ik ben al vanaf 1997 abonnee van WPW”, vertelt ze. Momenteel maakt ze alleen gebruik van

Ook had hij een keer getuinierd bij
een mevrouw die tegen hem zei na
afloop: “Wat ben ik toch blij!” Piet
vindt het mooi om te zien als mensen zo dankbaar zijn. “Je bent nooit
te groot om iets voor een ander te
doen”, zegt Piet tot slot. ■
WPW is op zoek naar nog meer
tuinvrijwilligers. Dus als u het leuk
vindt om te tuinieren en wat tijd
hiervoor wilt vrij maken, belt u
dan met het servicepunt.
Door: Lisette Kreijger

de belastinghulp. Ze is blij met de
computerinloop, waar ze naartoe
ging om haar smartphone aan de
praat te krijgen. “Maar”, zegt ze,
“meneer Kraaijer steekt met kop en
schouders overal bovenuit”. Ze blijft
wel trouw aan de club. “Wat ik vandaag niet nodig heb, kan ik morgen
nodig hebben”, merkt ze op. Als u
ook graag hulp wilt bij het invullen
van uw belastingaangifte kunt u als
abonnee nog tot 1 mei WPW bellen.
■

Door: Hans Groen
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De keus is aan u
VEEL mensen in de gebie-

den van WPW maken gebruik
van de maaltijdservice. U kunt
daarbij kiezen uit koelverse
maaltijden en diepvriesmaaltijden.

Koelverse
maaltijden
worden per dag klaar gemaakt en ook per dag bij
u aangeleverd. Diepvriesmaaltijden daarentegen
worden op een vaste dag
rondgebracht voor de
hele week. U hoeft maar
op één tijdstip in de week
thuis te blijven voor de bezorging. Er is een enorme
keuze die geboden wordt
en die is terug te vinden in
een catalogus met schitterende afbeeldingen.
U kunt deze catalogus
gratis aanvragen bij WPW
op telefoonnummer 0224273150 of bij een Servicepunt van WPW bij u in de
buurt.

Dus: koelvers of diepvries, de keus is aan u. Eet u smakelijk!
Voor informatie over de koelverse maaltijden zie de advertorial
op pagina 31. ■

Vrijwilliger Jaap Wisse brengt de
diepvriesmaaltijden bij u thuis

Voorkom vallen, train uw spieren

VEILIGHEIDNL adviseert ou-

deren dagelijks deze oefeningen te
doen. Ze zijn makkelijk in de dagelijkse routine in te bouwen.
1. Op de tenen. Ga vijf keer achter
elkaar op uw tenen staan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het aankleden of sokken aantrekken.

2. Oefen uw balans. Ga met de voeten
tegen elkaar staan, terwijl u de wasbak
vastpakt. Dit kan bijv. tijdens het tandenpoetsen. Laat de wasbak los en blijf
tien seconden staand poetsen. Herhaal
dit tot u klaar bent.
3. Strek uw armen. Strek uw armen
eerst vijf keer, in plaats van direct een
kop koffie of thee te pakken.
4. Buig uw tenen. Probeer uw tenen
vijf keer per dag krachtig te buigen.
Een klusje dat makkelijk tijdens een telefoongesprek kan.
5. Strek uw benen. Zit u in een gemakkelijke stoel te lezen? Strek dan uw
linkerbeen en houd dat tien seconden
vol. Herhaal de oefening met uw rechterbeen. Ook goed voor de buikspieren.
6. Koorddansen. Loop drie keer een
paar meter heen en weer, alsof u een
koorddanser bent. Houd u ondertussen
vast aan het aanrecht. Kan ook prima
als u aan het koken bent.

7. Opstaan. Opstaan uit een gemakkelijke stoel, maar dan zonder uw handen
te gebruiken. Doe dit drie keer per dag
en dan vijf keer achter elkaar. ■
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Durf te vragen: gebruik Noordkopvoorelkaar
JE gaat wat mankeren, je wordt KOSTELOOS

beperkter, je wilt dingen zelf doen
maar het lukt niet meer zo. Dit fenomeen gaat een ieder eens in het
leven meemaken. Het kan op jongere leeftijd door bijvoorbeeld een
ziekte een doordat lichaam of geest
op oudere leeftijd niet meer meewerkt.
Natuurlijk is het moeilijk om toe
geven dat het minder wordt, want
meestal wil je nog wel graag het
zelf doen, maar lukt het niet meer.
Het is op zo'n moment nodig om
een ander om hulp te vragen. Dit
kan erg moeilijk zijn. Je moet dan
namelijk bekend maken dat je het
zelf niet meer kunt. En toch is het
nodig om te vragen. Er zijn namelijk veel mensen, die graag wat
voor een ander willen betekenen.
Ze halen veel voldoening in het van
betekenis zijn voor iemand, bij wie
het zelf allemaal niet meer zo lukt.

Hierdoor onze oproep: Durf te vragen. Wij hebben een website: www.
noordkopvoorelkaar.nl om een
hulpvraag op te zetten. Dat is heel
gemakkelijk. Kosteloos kan een account aangemaakt worden en dan
is het alleen maar wachten op wie
zich meldt. Is het moeilijk om op de
computer te werken of is het toch
wel een beetje eng om de stap te
zetten, dan kan gebeld worden naar
of langs gaan bij het Vrijwilligerspunt van Noordkopvoorelkaar in
Markt 18, Schagen. Ook bij de Servicepunten van WPW kan er informatie gekregen worden.
ANONIEM
Bij het Vrijwilligerspunt van Noordkopvoorelkaar zijn zeer behulpzame
vrijwilligers die van A tot Z kunnen
uitleggen hoe het werkt om een
vraag op de website te zetten. Dit
kan namelijk ook nog anoniem. Het
kan best angstig zijn om de hulp
van een vreemde te vragen, om-

dat er veel rare verhalen de ronde
doen. De vrijwilliger van het Vrijwilligerspunt is dan het filter en kijkt
of degene die zich aanmeldt om te
helpen wel een te vertrouwen persoon is. Bovendien kunnen ze een
eerste ontmoeting tussen de hulpvragen en hulpbieder arrangeren,
zodat je er niet alleen voor staat.
Het Vrijwilligerspunt van Noordkopvoorelkaar is op maandag,
dinsdag en donderdag te bereiken
via 0224-291042 of
info@noordkopvoorelkaar.nl en
www.noordkopvoorelkaar.nl. ■

Zaadpakket voor de Factorie

Door: Hans Groen

WPW is in haar pand aan de

Zijperweg in Schagen gestart met
de Factorie, een werkleerbedrijf
voor mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. In het pand
is een werkplaats ingericht voor
bouwactiviteiten en houtbewerking en er staan naaimachines en
een wasmachine. Bovendien heeft
WPW aan de Nes in Schagen een
perceel op het volkstuinencomplex
met daarop een kas met verhoogde
werktabletten.
Esther van Vugt ontvangt het zaadpakket uit handen van Ronald Tesselaar van Bejo Zaden bv

Voor deze activiteit was Esther van
Vugt van WPW op zoek naar plantjes of stekken. Op de Beursvloer
van de Schager Uitdaging, die in
november 2017 werd georganiseerd in Tuitjenhorn, kwam ze in
contact met Ronald Tesselaar van
Bejo Zaden bv. Ze legde hem haar
vraag voor en spontaan bood hij
haar een pakket groentezaad aan,

dat half februari in het pand van
Bejo Zaden werd overhandigd.
GROENTEZADEN
Het is een zeer uitgebreid pakket
met elf verschillende groentezaden,
waaronder rode biet, ui, broccoli,
bloemkool, boerenkool, wortel en
bleekselderij. Hier kan de Factorie
een tijd mee vooruit. Het zaad van

de rode biet is bijvoorbeeld genoeg
voor 50.000 planten en die van de
ui voor 10.000. Gelukkig hoeft het
zaad niet allemaal in één keer gezaaid te worden, bij goede opslag
blijft het twee tot vier jaar goed.
Het spreekt voor zich dat WPW zeer
erkentelijk is voor deze gulle gift
van Bejo Zaden bv. Dat er een rijke
oogst uit voortkomen mag. ■

• PRIK HET OP HET BORD •
OPROEP

Voorlichting over het werk van
Wijkteams

In het volgend magazine willen
we aandacht besteden aan de
mogelijkheid om met gebruik van
sociale media (facebook, twitter,
skype en facetime) eenzaamheid
tegen te gaan. De redactie wil
daarom graag in contact komen
met senioren die daar ervaring
mee hebben. U kunt zich melden
via info@wonenpluswelzijn
t.a.v. Martin Swart.

WPW organiseert samen met de gemeente Schagen een voorlichting. Het is nog
niet altijd duidelijk wat het Wijkteam precies doet, wie ervan gebruik kan maken
en waar men zich kan aanmelden.
De voorlichting wordt gehouden op:
Maandag 26 maart
de Zandstee in ’t Zand
dinsdag 27 maart
de Hoge Akker in Tuitjenhorn
woensdag 28 maart
Onder de Acacia’s in Schagen
Bijeenkomsten zijn van 10.30-12.00 uur.
Aanmelding is verplicht vóór 21 maart
telefonisch 0224-291042 of mail
schagen@wonenpluswelzijn.nl
Kosten € 3.
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Blijf niet met uw wens rondlopen maar stuur het 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 Plukker-cadeaubonnen ter waarde van € 15,-.

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

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
Boekhandel Plukker
Gedempte Gracht 71-75, 1741 GB Schagen
www.boekhandelplukker.nl

O M U S C A R I Z $ D U O G O
Z O N N E B L O E M E L N L R
T N A L P S A N A N A E N O K
Z T R A R O N S K E L K I B D

De winnaars van de vorige WPW-woordzoeker zijn:
Dhr. C.G.M. Wijfjes (Anna Paulowna)
Dhr./mevr. T. Blokker (Tuitjenhorn)
Mw. D. v.d. Hoven-v.d. Meulen (Zuid-Scharwoude)

O B C N O N K R U
F R I T I L L A R

allium
ananasplant
aronskelk
begonia
bijgoed
bolgewas
calla
cultivar

dahlia
fritillaria
gladiool
goud
hyacint
iris
koppen
krokus

lelie
lentetuin
lupine
montbretia
muscari
narcis
onkruid
pioenroos

ranonkel
schuur
streek
tractor
tulp
zomer
zonnebloem

De inzending dient voor dinsdag 1 mei 2018 binnen
te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en
worden vermeld in het volgende WPW Magazine.
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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

DÉ AANRADER VOOR LUNCH,
MAALTIJD EN TUSSENDOORTJE!

Lauw Meijers

Schuin tegenover het station in Heerhugowaard vindt u
cafetaria De Snackerij & Meer.
Een aanrader volgens vele bezoekers.
Heerlijke koffie, lunches, snacks en smaakvolle maaltijden.
Hier kunt u op elk moment van de dag de inwendige mens versterken!

Aangepast Wonen

Kom hier genieten en
laat u verrassen door
Noord-Hollandse gastvrijheid.

06-20915051
Anita Messelaar
Havenstraat 43
1736 KD Zijdewind

info@anitamesselaaruitvaart.nl
www.anitamesselaaruitvaart.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten van
de nek, (lage) rug, bekken(bodem), schouder, elleboog, hand,
heup, knie en voet.
Begeleiding en training na operaties en trauma’s.
Tevens gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van
mensen met (chronische) longklachten, diabetes,
ouderdomsklachten, vaatproblemen (etalagebenen),
MS, ALS, Parkinson, CVA.
Voor specifiek onderzoek maken wij gebruik van echografie.

Nu ook al onze specialisaties in Winkel
Ds. Pareaulaan 16
1761 CC Anna Paulowna
0223-532727

G.J. van Leersumstraat 5
1731 XC Winkel
0224-541318

groustrafysiotherapie@quicknet.nl

www.groustrafysiotherapie.nl

Doneer ons je oude ICT-apparatuur:
l wij geven het een tweede leven
l niet meer bruikbaar: wij voeren verantwoord af
l wij werken met mensen die we weer
perspectief bieden op werk
l voor bescheiden prijs refurbished pc of laptop
te koop incl. installatie!
Prof. van der Waalsstraat 3B l 1821 BT Alkmaar l 072 - 303 03 43
info@ictvanafmorgen.nl l www.ictvanafmorgen.nl

advertorial

SMAKELIJK EN VERANTWOORD

Houdt u ook zo van een lekkere, gezonde maaltijd? Dan kunt u gebruik
maken van de maaltijdenservice van
Wonen Plus Welzijn. De maaltijden, bereid door de voedingsdienst
van Woonzorggroep Samen, worden
thuis bezorgd. Er is voldoende keuze
uit verschillende seizoensgebonden
gerechten en menu’s, ook als u een
bepaald dieet volgt! Onze maaltijden
worden in de gemeenten Schagen en
Hollands Kroon bezorgd.
Alle maaltijden worden vers voor u gemaakt. We gebruiken de beste ingrediënten en werken daarin nauw samen met
MaxiVers. Wist u dat we gebruikmaken
van streekgebonden producten uit de kop
van Noord-Holland?
KOELVERSE LEVERING
Wij hechten veel waarde aan gezonde
maaltijden, die ook smakelijk zijn. De

maaltijden worden koelvers geleverd, zo
kunt u zelf bepalen wanneer u de maaltijd verwarmt en opeet. De maaltijden
worden maandag tot en met zaterdag
bezorgd. U bepaalt zelf hoe vaak u een
maaltijd wilt bestellen en u bent vrij om
uw eigen maaltijd samen te stellen. Van
één, twee of drie gangen. Krijgt u visite?

Dan kunt u ook voor hen een maaltijd
bestellen.
Wilt u meer informatie over de maaltijdenservice, of wilt u een maaltijd bestellen? Neem dan contact op met Wonen
Plus Welzijn via 0224-273150 of kijk op
www.woonzorgggroepsamen.nl.
www.wonenpluswelzijn.nl
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GESPECIALISEERDE FYSIOTHERAPIE VOOR
HOOFD-, HALS-, NEK- EN KAAKKLACHTEN
Nooit eerder was er in omstreken van
Schagen een geregistreerde orofaciaal
fysiotherapeut werkzaam om specifiek mensen met klachten van hoofd,
hals, nek, kaak en ook aangezicht te
helpen. Maar nu is er, sinds januari
2018, op de Witte Paal 24: Head and
Neck centre.
Dit is een praktijk voor gespecialiseerde
fysiotherapie, gericht op klachten van:
hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid, kaakklachten, nek-schouderklachten, aangezichtsklachten, rugklachten, oorsuizen en
oedeemklachten.
ERVARING
De praktijk is een zeer gespecialiseerde
fysiotherapiepraktijk met een fysiotherapeut die jarenlange ervaring heeft in
het behandelen van klachten van de wervelkolom en gewrichten. Hiernaast is de
fysiotherapeut geschoold in oedeem fysiotherapie. Bijzonder is dat deze fysiotherapeut van Head and Neck centre (cum

laude) master afgestudeerd is op klachten
van hoofd, hals, nek, kaak en ook aangezicht. Deze klachten worden al jaren met
veel succes behandeld. In nauwe samenwerking met medische specialisten:
• Hoofd-, hals-, nek- en kaakfysiotherapie
• Manuele therapie
• Oedeemfysiotherapie
Head and Neck centre, is gesitueerd op
de Witte Paal 24 te Schagen. En deelt deze
locatie met Teitsma fysiotherapie, eveneens een begrip in de fysiotherapie!
De praktijk is ook geopend op zaterdag en op de dinsdagavond. En heeft
een contract met alle zorgverzekeraars,
dus worden de kosten vergoed indien u
voldoende aanvullend bent verzekerd.
Neemt u gerust contact met de praktijk
via de mail: info@headandneckcentre.nl
of telefonisch: 06-51920202.
Zie ook www.headandneckcentre.nl
voor meer informatie.

Relaxstoel
Stof

599,OP=OP

699,Relaxstoel, leder

OP VERTOON VAN
DEZE ADVERTENTIE
10% KORTING

Niet geldig in
combiatie met
acties,
aanbiedingen
of uitverkoop.
Geldig vanaf
februari 2018.

799,-

Relaxstoel, leder

Relaxfauteuil, 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

20170706

