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Rookmelders
verplicht 
vanaf 2022
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht 
om in iedere woning in Nederland 
rookmelders op te hangen. 
Het invoeren van deze nieuwe 

regel heeft als doel het redden 

van levens. 

PAS OP VOOR BABBELTRUCS
De politie adviseert het volgende:

•  Laat onbekenden nooit zomaar uw woning binnen. Kijk eerst door de 

deurspion of een raam wie er belt. Is het een onbekende en u wilt 

toch de deur openen, hou de kierstandhouder erop. Twijfelt u? Vraag 

naar naam en telefoonnummer en legitimatie. Bel eerst de instantie 

waarvan de bezoeker is voordat u open doet. 

• Wees alert op smoesjes over een pakketje of bloemen voor de 
buren, benzinegeld tekort of de nieuwe buur die uw huis wil be-
zichtigen.

•  Vertrouwt u het nog niet? Maak dan een afspraak met de bezoeker om 

een andere keer terug te komen, bijvoorbeeld als er hulp of familie is.

De WonenPlus vrijwilliger komt alleen op de afgesproken tijd en kan zich legiti-

meren met de vrijwilligerspas met pasfoto. Hij of zij komt nooit aan de deur om 

het abonnementsgeld te incasseren, alleen op afspraak met de Alkmaar Pas 

indien u niet naar ons kantoor kunt komen.

Alle bouwlagen van een woning 

dienen te zijn voorzien van een 

rookmelder. Daarnaast moeten ook 

besloten ruimtes waar een vlucht-

route doorheen loopt, zijn voorzien 

van een rookmelder.

De meeste slachtoffers vallen 

‘s nachts door het inademen van 

rook. Wist u dat uw reuk ’s nachts 

niet werkt? De rookmelders 

detecteren de rook wel en zullen 

Alkmaar Pas
Ook volgend jaar kunt u het abonnementsgeld weer betalen met het 
tegoed op uw Alkmaar Pas. 
Wacht tot u onze factuur heeft ontvangen en bel ons voor een afspraak. 

U kunt uw tegoed op uw Alkmaar Pas niet overhevelen naar het volgende jaar. 

Heeft u nog tegoed over? Dan kunt u dit als gift doneren aan WonenPlus.

u alarmeren. Wacht niet met het 

aanbrengen van rookmelders. 

WonenPlus vrijwilligers kunnen u 
hierbij helpen.
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Nadenken over uw uitvaartwensen geeft u rust 
en houvast, ook voor uw nabestaanden. Wat wilt 
u vastleggen? Weet men wat uw wensen zijn? 
Begrafenis of crematie? Wat wilt u graag of wat 
juist niet? En wat kunt u hierin zelf doen?

Herkent u deze vragen en kunt u daar steun bij 

gebruiken? Schroom niet. Vraag bij WonenPlus de 

dienst Vooraf geregeld aan. U gaat samen aan de slag met de WonenPlus 

vrijwilliger. In een persoonlijke overzicht noteren we o.a. of er een testament is, 

welke abonnementen er zijn, pensioenfondsen, polissen of sociale media en 

email-accounts. Maar ook wat uw uitvaartwensen zijn, wel of geen bloemen 

of sprekers, welke muziek, wie het een en ander dient te regelen of wat u wilt 

overlaten aan nabestaanden. Er valt al veel te doen in de voorbereiding. 

Want vooraf geregeld is wel zo prettig!

Vooraf geregeld 
is wel zo prettig

Leonie Bankersen: jongste vrijwilliger bij WonenPlus

Leonie Bankersen is 22 jaar en op 

dit moment de jongste vrijwilliger bij 

WonenPlus. Met meer fl exibiliteit in 

haar eigen tijd vanwege corona, 

kan ze nu ook iets betekenen voor 

een ander. Leonie helpt abonnees 

met digitale zaken. 

Vanaf 1 maart 2022 door 
ervaren en deskundige 
vrijwilligers van WonenPlus 
Alkmaar. 

Kosten per aangifte:
- Minima: gratis. � 
- Standaard: € 5,-  
-  Vermogen hoger dan
€  30.000,- : € 25,-

*  Direct aan de vrijwilliger te 
betalen.

Als u WonenPlus wilt steunen met 

een fi nanciële bijdrage, dan zijn wij 

daar ontzettend blij mee. Uw gift is 

meer dan welkom. Hiermee fi nancie-

ren we onze activiteiten om mensen 

te helpen in de thuissituatie die het 

op eigen kracht niet redden. Ook 

kunnen we daarmee de vrijwilligers 

ondersteunen, die met alle kracht de 

WonenPlus abonnees bijstaan. 

Een bijdrage kan overgemaakt 
worden op IBAN bankrekening-
nummer: NL40RABO0111723450 
ten name van Stichting WonenPlus 
Alkmaar onder vermelding van 
Gift aan WonenPlus. We zijn met 
alle bedragen enorm blij!

Ze geeft uitleg over de tablet of 

de mobiele telefoon, hoe je moet 

beeldbellen, een virusscanner 

installeren, bijlages meesturen in de 

mail, een account aanmaken voor 

huisarts, een declaratieformulier 

zorgverzekering uploaden, invullen 

en terugsturen. 

Leonie:
“Ik vind het leuk om verschillende 
abonnees te ontmoeten. Ik reed 
op de fi ets weg bij iemand die 
ik zojuist had geholpen. Bij het 
tuinhek buiten bleef mevrouw 

me nog heel lang uitzwaaien tot ik 
helemaal uit het zicht was. Dat zijn 
de mooie momentjes.” En wij zijn op 
onze beurt weer blij met Leonie! 

Leonie bood haar hulp aan via de digitale vraag & aanbod web-
site www.teamvrijwillig.nl en zodoende kwam ons kennismakings-
gesprek tot stand. De match werd snel gemaakt. 

Het bestuur is gelukkig weer fysiek 
met elkaar in overleg. We hebben 
ons goed kunnen redden via het 
digitaal overleg maar het is zeker 
fi jn om elkaar ook weer letterlijk in 
de ogen te kunnen kijken. 
We hebben dat recentelijk ook 
kunnen doen met een afvaar-
diging van de adviesraad. De 
adviesraad kijkt kritisch mee en 
geeft gevraagd en ongevraagd 
advies

Er is, zoals dat ieder jaar wordt ge-

daan, een nieuwe subsidieaanvraag 

naar de gemeente gedaan. Er is 

inmiddels een bevestiging binnen 

dat deze is ontvangen en uiterlijk 

31 december van dit jaar volgt het 

besluit van de gemeente. Aanvul-

lend op deze subsidieaanvraag is 

een afvaardiging van het bestuur in 

gesprek geweest met de subsidie-

verstrekker namens de gemeente. 

Hierin is gesproken over ophoging 

van de subsidie in verband met 

indexering van het subsidiebedrag, iets 

wat de afgelopen jaren niet is gebeurd 

en waardoor WonenPlus Alkmaar de 

begroting niet meer kan rondkrijgen. 

WonenPlus Alkmaar is gezond maar we 

kunnen uiteraard niet blijven interen op 

onze reserves. Na het gesprek is er op 

schrift een motivatie gestuurd en nu is 

het afwachten op de reactie van de 

gemeente.

Eerder dit jaar is de jaarrekening 2020 

vastgesteld en dat geldt ook voor de 

begroting 2022-2023.

Rest mij om alle medewerkers, vrijwilligers 

en abonnees namens het voltallige be-

stuur hele fi jne feestdagen te wensen en 

een voorspoedig nieuwjaar. Denk goed 

om uzelf en uw naasten.

Mark Prinsen, Secretaris
bestuur WonenPlus Alkmaar

van het bestuur:
Fijn elkaar weer in de ogen te kijken

Steun WonenPlus

John is al meer dan 15 jaar bij WonenPlus. ‘’Ik zag 
een stukje in de krant van WonenPlus en dat boeide 
me. Toen heb ik contact gezocht en kort daarop ben 
ik als vrijwilliger aan de slag gegaan.

In de begin 

jaren heb ik ook 

veel binnenwerk 

gedaan zoals 

timmerkarweitjes 

en elektra. Nu 

ben ik geheel 

overgeschakeld 

op tuinwerk en 

dat bevalt me prima.

Het mooie van dit werk is dat je mensen helpt die daar 

behoefte aan hebben en je leert mensen kennen in al-

lerlei situaties. Je hoort hun verhalen, dat is heel boeiend”. 

John is ook heel creatief en kunstzinnig. Zijn schilderijen 

hangen op dit moment bij WonenPlus. 

We deden weer mee dit jaar met de clubsupport 
van de Rabobank. Onze oproep onder de heeft 
een leuk bedrag opgeleverd. 

- Er waren dit jaar 491 deelnemende clubs. 

- Omgerekend was het bedrag per stem € 9,75 

Iedereen bedankt die op WonenPlus Alkmaar 
heeft gestemd.

VRIJWILLIGERS 
IN BEELD

John Roetman:
kunstzinnige klus- 
en tuinvrijwilliger

Bedankt
Rabo clubsupport

WonenPlus Alkmaar is gesloten 
tussen Kerst en Oud & Nieuw

Wij wensen u een goed uiteinde
en een gezond begin van 2022

Belastinghulp
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OPROEP
VOOR 
BOODSCHAPPENHULP

IN 
DE 
WIJK

CONSULENT

Er wordt steeds vaker bood-
schappenhulp aangevraagd bij 
WonenPlus.

Heeft u als abonnee de mogelijk-

heid om dit te doen voor iemand 

in uw wijk of eigen buurtje? Kunt u 

incidenteel of indien nodig? 

Wilt u helpen bij de wekelijkse 

boodschappen? Gaat u alleen of 

graag samen met iemand? Of wilt 

u invallen voor onze vaste bood-

schappenhulp? Lopend, op de fiets 

of met de auto? 

Kleine gebaar, grote gunst. Meld 
het ons als u mee wilt helpen de 
boodschappen te doen voor een 
ander.

Servicepunt WonenPlus Alkmaar   072  512 27 11   info@wonenplusalkmaar.nl 

Daniella Ijsveld – West en Zuid    06 30 26 18 21    d.ijsveld@wonenplusalkmaar.nl

Hermine Brinkman – Noord    06 30 27 87 96    h.brinkman@wonenplusalkmaar.nl

Inge Zoet – Midden en Oost    06 30 29 88 51    i.zoet@wonenplusalkmaar.nl

Vriendelijk doch dringend verzoek om uw aangevraagde hulpvraag af te 
melden als het tussentijds al is opgelost door een buur, vriend of kind.
Als wij uw hulpvraag binnen krijgen dan wordt die in ons systeem gezet en gaan 

wij aan de slag om een vrijwilliger te matchen met uw vraag. Soms is dat even 

een speurtocht. Wie kan wat en wie is er beschikbaar, maar wij komen er meestal 

wel uit. Echter, horen wij geregeld van de vrijwilliger dat de klus al is opgelost door 

iemand anders. Dat is natuurlijk mooi maar onze zoektocht kost tijd en moeite en 

ondertussen hadden wij iemand anders kunnen helpen. Wilt u daarom eerst hulp 

in de omgeving aanvragen en dan bij ons? Of als het zich voordoet dat uw hulp-

vraag tussentijds is afgehandeld laat het ons GELIJK weten. Want dan kunnen wij 

iemand anders helpen.

Bel ons voor informatie of kom langs. Hieronder een activiteitenkalender. 
Maandag en woensdag van 13:30 tot 15:30 uur in de Alkenhorst. 
Contact op maat. Bewoners uit de wijk brengen een gezellige middag met elkaar 

door met een praatje en een spelletje. Kom ook buurten in de Hoef.

Dinsdag om 10:00 uur bij Celeritas, Klaas Bootpad 8
Jeu de boules, wandelen of fietsen en de koffie staat altijd klaar. 

Woensdag - 14:00 tot 16:00 uur bij de Kolping Boys, Beverdam 3
De Derde Helft. Ontmoeting en beweging voor 60 plussers o.a. Jeu de boules, Wal-

king Football, kaarten, biljarten en wandelen.

Donderdag - 14:00 tot 16:00 uur bij Vrij Zijn Theater, Madame Curiestraat 2A
Vrijwilligerswerk voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. 

Meedraaien met allerlei voorkomende werkzaamheden in het theater. 

Vrijdag (de even weken) - 10:00 tot 11:30 uur in de Mare Nostrum, Arubastraat 2
Buurtbakkie Mare Nostrum voor alle bewoners van de wijk. Een gezellig moment 

samen om elkaar (beter) te leren kennen.

Vrijdag - 10:00 tot 13:30 uur in de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4.
Het Odensehuis. Een fijne ochtend voor een kleine, vaste groep bezoekers met 

geheugenproblemen of beginnende dementie samen met hun mantelzorgers.

HUISWAARD: de Rekere, Drechterwaard 16 / maandag (oneven weken) 15:00 tot 17:00 uur 

      CONSULENT: Inge Zoet 06 3029 8851
ZUID: kantoor Amalia van Solmsstraat 26a / dinsdag 10:00 tot 12:00 uur.

      CONSULENT: Daniella IJsveld 06 3026 1821
OUDORP: sportpark de Kolping Boys (de Derde Helft), Beverdam 3 / woensdag 14:00 tot 16:00 uur

      CONSULENT: Inge Zoet 06 3029 8851
DAALMEER: wijkcentrum VoorMekaar, Joh. Naberstraat 77b / woensdag (even weken) 9:00 tot 12:00 uur

      CONSULENT: Hermine Brinkman 06 3027 8796

Is uw klus al gedaan? Meld het snel.

Zou u wat willen ondernemen? 


