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Waarom deze folder?
Zelfstandig wonen met de service van WonenPlus

In deze folder vindt u informatie over de service WonenPlus
van Stichting Welzijn Bergen. De folder is bedoeld om u
informatie te geven over de diensten van WonenPlus; onder
welke voorwaarden en tegen welke kosten u hier gebruik van
kunt maken.
WonenPlus biedt praktische hulp en ondersteuning aan ouderen
en kwetsbare inwoners van de gemeente Bergen. Het doel is
dat zij zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. WonenPlus heeft, om dit te kunnen
realiseren, vele enthousiaste vrijwilligers die hier bij helpen.
Het lidmaatschap van WonenPlus kost € 30,00 per jaar. U krijgt
dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief en u kunt gebruik maken
van de genoemde diensten.
Voor informatie over WonenPlus en
alle bijbehorende diensten kunt u
contact opnemen met Carla Meliefste.
Zij is van maandag t/m vrijdag te
bereiken tussen 09.00 - 12.00 uur.
Dit kan telefonisch via 072- 5095267
of via email naar
c.meliefste@welzijnbergen.nl.
Het is ook mogelijk dat de consulente
bij u op huisbezoek komt om het één
en ander te bespreken. U kunt uw abonnement telefonisch
regelen, dan kunt u per direct gebruik maken van al onze
diensten.
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• Tuinonderhoud

Als het onderhoud van de tuin een
probleem voor u is, dan kunt u bij
WonenPlus een afspraak maken met de
tuinman/tuinvrouw. Tuinonderhoud
wordt gedaan tot maximaal 2 uur per
keer. Het onderhoud kan bestaan uit:
het maaien van het gras, het onkruidvrij
houden van de tuin, het winterklaar
maken, het aanplanten van nieuwe bollen/planten; het knippen
van (goed onderhouden) hagen.
Voor het afvoeren van groen kan in overleg een regeling
getroffen worden met de tuinman. Maar in alle gevallen geldt
als regel dat de groenbak als eerste gevuld wordt. Als
WonenPlus abonnee betaalt u voor dit onderhoud € 20,00 per
uur, met een minimale afname van 30 minuten. Er worden
geen voorrijkosten in rekening gebracht. De betaling van de
tuinklus gebeurt door een automatische incasso.
• Klussen
Heeft u kleine klusjes (reparaties) in en rondom het huis, dan
kunt u gebruik maken van een klusjesman voor bijvoorbeeld:
het ophangen van een schilderij, het repareren van een stekker
of een slot, een scheef tuinhekje of kastdeurtje recht hangen,
een lekkend kraanleertje vervangen of de centrale verwarming
ontluchten. Bouwkundige voorzieningen vallen buiten deze
dienst.
De kosten bedragen € 12,00 per uur met een minimale afname
van 30 minuten. De kosten zijn exclusief het benodigde
materiaal. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
De betaling gebeurt door een automatische incasso die u
samen met de klussenman invult.
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• Hulp bij persoonlijke administratie
Voor het invullen van formulieren op allerlei gebied kunt u bij
WonenPlus terecht. Ook kunnen de
vrijwilligers u helpen om uw
administratie weer op orde te brengen.
Onze vrijwilligers zijn graag bereid u
verder te helpen. De consulente komt
met de vrijwilliger mee op
kennismakingsbezoek.
De vrijwilligers vullen desgewenst uw
belastingformulieren in, op voorwaarde
dat u huur- en/of zorgtoeslag krijgt.
• Apparatuur instellen
Het instellen van apparatuur, zoals radio- en televisietoestellen
kan soms lastig zijn. Deskundige vrijwilligers van WonenPlus
kunnen u hierbij helpen.
• Boodschappenservice
Deze service is bedoeld voor mensen die, al dan niet tijdelijk,
niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen. De vrijwilligers
van de boodschappenservice doen de boodschappen dan voor u
of gaan met u mee tijdens het boodschappen doen.
• Maatjes project
Wilt u graag bezoek van iemand om af en toe eens een kop
koffie te drinken, een wandeling te maken, een boodschap te
doen of iets anders gezelligs? De vrijwilligers van het
maatjesproject van WonenPlus komen graag bij u langs. De
consulente bespreekt met u wat uw wensen zijn. De consulente
komt met de vrijwilliger mee op kennismakingsbezoek.
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• Computerondersteuning
Computers maken een steeds vaster onderdeel uit van het
dagelijks leven. Niet iedereen is even vertrouwd met de
werking van deze apparatuur. Deze service is bedoeld voor als
u niet meer weet hoe u verder moet met de computer, of als
uw computer is vastgelopen. Hiervoor heeft WonenPlus
vrijwilligers die u weer op weg kunnen helpen.
• Kledingherstel
Voor eenvoudige naaiklusjes zoals het aanzetten van een
knoop of het naaien van een zoom heeft WonenPlus
vrijwilligers. Wij brengen u in contact met één van hen.
• Vervoersmogelijkheden
WonenPlus biedt vervoersmogelijkheden aan. Dit voor als u
niet in staat bent op eigen gelegenheid gebruik te maken van
de reguliere vervoersaanbieders zoals bus en regiotaxi.
Vrijwilligers verzorgen het vervoer in een
omtrek van circa 10 km om de gemeente
Bergen. Indien gewenst kunnen de
vrijwilligers u begeleiden tijdens bijvoorbeeld
een bezoek of afspraak in het ziekenhuis.
Vervoer is in principe alleen tijdens
werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur.
Als u weet wanneer u vervoer nodig heeft
kunt u telefonisch contact opnemen met de
balie van het Wijksteunpunt 072- 5095267. Dit kan op alle
werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur.
De betaling van het vervoer werkt als volgt. Bij één van de
wijksteunpunten in Bergen, Egmond en Schoorl kunt u een
strippenkaart kopen. Deze kaart kost € 15,00 en u krijgt
daarvoor in totaal 60 km vervoer. U kunt de kaart ook
voorafgaand aan de rit bij de vrijwilliger kopen. In dat geval
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ondertekent u een machtiging voor de betaling. U heeft in dat
geval alleen parkeergeld nodig.
• Hondenuitlaat service

Deze dienst is bedoeld voor mensen die door omstandigheden
incidenteel niet in de gelegenheid zijn hun hond uit te laten.
Hiervoor heeft WonenPlus vrijwilligers die deze taak tijdelijk
van u kunnen overnemen.
Bent u abonnee van WonenPlus dan geeft uw abonneepas ook
de mogelijkheid om voordeel te krijgen. Hieronder treft u een
overzicht van de voorzieningen en bedrijven waar deze
mogelijkheid geldt.

Tevens is uw WonenPlus abonneepas een voordeelpas

• Thuiskapper

Als u niet in staat bent om naar de
kapper te gaan, is het mogelijk om een
afspraak te maken met de thuiskapper
Mobella. Dit kan via de balie van
WonenPlus, 072- 5095267 op
werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur. U
kunt de afspraak ook rechtstreeks
regelen bij Mobella via telefoonnummer
088- 1000100. Verdere informatie vindt
u op de website www.mobella.nl. Als
abonnee van WonenPlus krijgt u 10 % korting op de
behandeling.
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• Pedicure
Als het voor u niet mogelijk is naar een
pedicure te gaan, biedt WonenPlus ook
de gelegenheid voor een pedicure aan
huis. Abonnees van WonenPlus krijgen
korting op de behandeling. Voor
verdere informatie hierover belt u naar
de Wijksteunpunten.

Disclaimer
Een aantal van de hiervoor genoemde diensten wordt geleverd
door vrijwilligers bij Stichting Welzijn Bergen.
Net als u zijn ook wij afhankelijk van hun beschikbaarheid.
De vrijwilligers van Welzijn Bergen gaan nauwkeurig en
discreet om met uw persoonlijke gegevens. Zij hebben daartoe
een verklaring ondertekend.
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Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van de wijksteunpunten
van Stichting Welzijn Bergen.
Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op:
Wijksteunpunt Bergen: T 072 - 582 14 50
Binnenhof 9-11, 1861 JW Bergen
Wijksteunpunt Egmond: T 072 - 506 52 04
Hanswijk 1B, 1934 CP Egmond a/d Hoef
Wijksteunpunt Schoorl: T 072 - 509 52 67
De Sanderij 7, 1871 ER Schoorl
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