
Wonen Plus Welzijn Langedijk
Uw steun in een vertrouwde omgeving

Langedijk, de plaats waar u woont en waar u zich thuis voelt. Als brede welzijnsorganisatie
biedt Wonen Plus Welzijn Langedijk vele diensten, activiteiten en ondersteuningsmogelijk-
heden die u in de gelegenheid stellen op een plezierige manier thuis te kunnen wonen. Zo
lang mogelijk. We staan dicht bij de bewoners in de dorpen en wijken en ons motto is
‘We zijn en blijven in de buurt’. Daar begint een prettige leefomgeving, met de mensen om
u heen. Zoekt u informatie of hulp op het gebied van wonen, welzijn en zorg? Kom dan
eens langs of neem contact op met ons servicepunt, de medewerkers zijn u op werkdagen
tussen 9 en 12 uur graag van dienst. Ons adres vindt u op de achterzijde.
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Onze persoonlijke benadering: Welzijn op Maat
● Ik wil graag in contact komen met mensen in de buurt die kunnen helpen als dat nodig is.
● Ik wil blijven deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij mijn wensen en mogelijkheden.
● Ik wil graag eens samen met iemand de stad in, of gewoon een gezellig bezoekje ontvangen.
● Ik wil graag even de zorg voor de ander uit handen kunnen geven.
● Ik wil graag met anderen praten hoe ik kan omgaan met de dingen die veranderen in het leven.

Het zijn enkele voorbeelden van vragen die ons dagelijks bereiken. Elke vraag pakken we op
met de Welzijn op Maat-methode. Dit is onze persoonlijke benadering en werkt als volgt. Een
deskundige vrijwilliger, bijvoorbeeld één van onze Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs (VOA),
gaat met u in gesprek tijdens een huisbezoek of tijdens één van de spreekuren. Praten helpt
om samen een duidelijk beeld van uw persoonlijke (mantelzorg)situatie te krijgen, waarna er
wordt gezocht naar de beste oplossing. Naderhand houden vrijwilligers contact met u, onder-
steunen of verbinden uw vraag aan anderen in uw omgeving die u verder kunnen helpen. Er is
veel mogelijk; ondersteuning kan variëren van gezellig contact tot hulp in een zorgsituatie.
Verder helpen wij u met vragen na een verlies of andere ingrijpende gebeurtenis. U kunt ook
bij ons terecht voor een Informatief Huisbezoek als u zich oriënteert op veranderingen in uw
woonomstandigheden of informatie wilt over voorzieningen in uw woning.

Het Steunpunt Mantelzorg
U kunt bij ons Steunpunt Mantelzorg terecht wanneer u intensief voor een naaste zorgt. Heeft
u behoefte om zo nu en dan uw zorg(en) te delen of wilt u graag informatie, advies of onder-
steuning aan huis? Neem dan contact met ons op, samen bekijken we wat de mogelijkheden
zijn. Ook kunt u deelnemen aan onze lotgenotengroep waarin maandelijks ervaringen worden
uitgewisseld. Ten slotte kan de Mantelzorgmakelaar u helpen met het uit handen nemen van
regeltaken.

Thuisabonnement
Woont u thuis en bent u door uw leeftijd of een beperking niet meer in staat alles zelf te
doen? Voor een klein bedrag per maand wordt u lid van ons Thuisabonnement. U kunt hier
gebruikmaken van diverse praktische diensten, uitgevoerd door vrijwilligers. Zij helpen u bij
tuinonderhoud, klusjes in huis, administratie, boodschappenservice, computerhulp, informatie
en advies, vervoer naar ziekenhuis en arts en andere praktische diensten. Wij vinden het
belangrijk om thuis wonen zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als abonnee ontvangt u
vier keer per jaar onze nieuwsbrief, met daarin informatie over al onze diensten en activiteiten
en die van andere organisaties in de buurt. Bent u geïnteresseerd? Vraag dan het informatie-
pakket en aanvraagformulier aan via ons Servicepunt.

Maaltijdservice aan huis
Is zelf koken voor u wat lastig? Houdt u van lekker en verantwoord eten dat ook nog eens
bij u thuis wordt bezorgd? Dan kunt u gebruikmaken van de maaltijdservice van Wonen
Plus Welzijn. Wij hechten veel waarde aan smaakvolle en gezonde maaltijden. Door het
eten gekoeld-vers aan te leveren, kunt u zelf bepalen op welk moment u de maaltijd in
de magnetron verwarmt en nuttigt. Er is volop variatie in gerechten en menu’s. We houden
rekening met uw dieetwensen en gebruiken de beste ingrediënten. Een andere mogelijkheid
is om te kiezen voor vries-versmaaltijden. Hierbij ontvangt u een pakket van zes maaltijden, te
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bestellen wanneer u wenst. Deze maaltijden zijn te bewaren in de vriezer en op te warmen in
de oven. Bent u geïnteresseerd in onze maaltijdservice? Neemt u dan contact op met ons
Servicepunt voor een informatiepakket of het aanvraagformulier.

Ontmoeting
Vindt u het belangrijk om regelmatig onder de mensen te zijn of nieuwe buurtgenoten te
leren kennen? Wij bieden vele ontmoetingsmogelijkheden. Zo bent u wekelijks welkom bij
onze Buurttafel, de Doet en Ontmoet Groep en bij verschillende Kook- en eet-activiteiten. Om
bij te leren en voor ontspanning bent u welkom bij het Crea-Café en zijn er computer- en
tabletcafés op verschillende locaties. Naast ontmoetingsactiviteiten kunt u bij WPW Langedijk
ook terecht voor diverse bewegingsactiviteiten en cursussen. In onze activiteitengids vindt u
een overzicht van alle mogelijkheden.

Jongerenwerk
Als jongere heb je soms een steuntje in de rug nodig. Onze jongerenwerkers zijn actief op
straat, op scholen, in sport- en cultuurclubs en in buurthuizen. We bieden begeleiding,
activiteiten en wisselen met elkaar ervaringen en ideeën uit. Heb jij of heeft u een vraag aan
onze jongerenwerkers? Kijk ook op onze website bij Langedijk, Jongerenwerk.

Wanneer werken niet vanzelfsprekend is
Kunt u of kun jij lastig werk vinden of verrichten? Buurt Leer Werkbedrijf De Factorie is er voor
iedereen bij wie werken geen vanzelfsprekendheid is. Wij bieden de mogelijkheid om
werkervaring op te doen in een prettige en informele omgeving. Iedereen is uniek, daarom
bieden wij elke deelnemer begeleiding op maat. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan
eens op www.defactorie.nl. Een van de activiteiten van de Factorie is de Was- en Strijkservice,
bedoeld voor iedereen die kiest voor gemak of de was zelf niet meer kan doen. Voor een klein
bedrag wordt de schone was bij u thuisbezorgd en indien gewenst ook opgehaald. Af en toe,
wekelijks of voor een langere tijd.

Samen actief in de buurt
Steeds meer mensen hebben de behoefte en wens om samen met anderen de leefbaarheid
in de eigen wijk, buurt of het dorp te verbeteren. Wonen Plus Welzijn is een verbindende
schakel om buurtinitiatieven samen te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijk
willen wonen. Heeft u zelf een initiatief dat u wilt realiseren? Wonen Plus Welzijn biedt u
graag de helpende hand. Wij brengen u in contact met de juiste mensen en dragen onze
kennis over, zodat u het wiel niet twee keer hoeft uit te vinden.
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Wonen Plus Welzijn

Servicepunt Langedijk
B De Anbouw
  Dorpsstraat 610
  1723HJ Noord-Scharwoude
E langedijk@wonenpluswelzijn.nl

ma t/m vr 9.00–12.00 uur

Centraal kantoor Schagen
B Zijperweg 14 – 1742 NE  Schagen
P Postbus 453 – 1740 AL  Schagen
T 0224–273140
E info@wonenpluswelzijn.nl

ma t/m vr 8.00–16.00 uur

www.wonenpluswelzijn.nl

Wie zijn wij?
Wonen Plus Welzijn biedt informatie, ondersteuning en begeleiding waar u
dat nodig heeft en in de buurt. De wereld verandert snel. Wij proberen daar in
onze dienstverlening een antwoord op te geven.
Stichting Wonen Plus Welzijn is actief in de gemeenten Hollands Kroon,
Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. We zijn een maatschappelijke
organisatie zonder winstoogmerk en hebben de zogenaamde ANBI-status.
U kunt onze gegevens inzien op www.anbiplein.nl,  ons kwaliteitsmanage-
mentsysteem is HKZ-gecertificeerd en we hebben een cliëntenraad, een
klachtenreglement en een privacyreglement.
Onder de naam ‘Hart voor Wonen Plus Welzijn’ heeft Wonen Plus Welzijn ook
een aantal bijzondere projecten die worden gefinancierd door donateurs en
giften. Hiervan is een brochure op aanvraag beschikbaar. Wij bieden regel-
matig nieuwe projecten die op een positieve manier bijdragen aan het
samenleven met elkaar en het welzijn van mensen bevorderen. Van laag-
drempelig tot intensief en van individueel tot in kleine groepen.

Vrijwilliger worden?
Wonen Plus Welzijn bestaat dankzij de vrijwilligers, zij zijn een onmisbare
schakel in onze dienstverlening op het brede terrein van wonen, welzijn
en zorg. Bent u of ben jij geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk bij onze
organisatie? Samen kunnen we bespreken waar jouw en uw kennis, talenten
en interesses liggen en welke mogelijkheden er zijn. We bieden een prettige
werksfeer, zinvol werk, reiskostenvergoeding, cursussen en gezellige
bijeenkomsten met elkaar.
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