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Ook in 2021 blijft Wonenplus Velsen voor u klaar 
staan. Onze medewerkers en al onze vrijwilligers 
wensen u een fi jn en gezond 2021.
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NIEUWSBRIEF 
2021, nr. 1ONLINE HULPVERLENING 

VOOR MANTELZORERS IN VELSEN

Mantelzorgers kunnen tijdens hun zorgtaken tegen uiteenlopende vragen 
oplopen. Mijn zorgsituatie geeft voldoening maar is ook belastend. Hoe sta ik 
er voor? Hoe stel ik grenzen om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk 
te houden? De situatie verandert niet en anderen zeggen dat ik zaken moet 
loslaten, maar hoe doe ik dat? 

Centrum Mantelzorg biedt mantelzorgers vanaf heden de mogelijkheid van een 
online hulpverleningsprogramma aan. U kunt zelfstandig en anoniem op het 
door u gewenste tijdstip aan de slag. Voor het aanmaken van een account kunt u 
bij ons terecht voor een vouchercode. 

Interesse? 
Bel Centrum Mantelzorg Socius op 088-8876900 
of laat uw gegevens achter via infomantelzorg@soicus-md.nl

DIGITAAL UW 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
De winnaar van de vorige actie is 
Dhr. K. den Heijer. Hij heeft de 
VVV-bon van 20 euro in ontvangst 
genomen!

Ook Wonenplus Velsen gaat met 
de tijd mee en wij willen graag over 
stappen naar het digitaal versturen 
van de nieuwsbrief. Hiervoor hebben 
wij wel uw toestemming nodig. 

Wilt u in het vervolg de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen 
stuurt u dan een e-mail naar: 
wonenplus@welzijnvelsen.nl 
met hierin de vermelding dat u 
toestemming geeft om de nieuwsbrief 

in het vervolg digitaal te ontvangen. 
Omdat wij uw medewerking zeer op 
prijs stellen verloten wij onder alle 
inzenders die vóór 30 april hun 
e-mailadres naar ons mailen een VVV 
bon ter waarde van 20 euro. Voor 
diegene die geen e-mailadres hebben 
doorgegeven wordt de nieuwsbrief 
gewoon thuis gestuurd.

SOCIAAL WIJKTEAM VELSEN
Het Sociaal Wijkteam Velsen is er 
voor u. Heeft u een vraag over zorg, 
welzijn, wonen, fi nanciën of vrije 
tijdsbesteding? Neemt u dan contact 
op met het Sociaal Wijkteam Velsen. 
U kunt bellen naar 088-8876970 
of een e-mail sturen naar 
contact@swtvelsen.nl.

WONENPLUS VELSEN WENST U
EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021 

WINKELEN EN UITSTAPJES MET WONENPLUS

WonenPlus organiseert normaal gesproken voor haar abonnees winkelmiddagen 
of uitstapjes. Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
zijn deze voorlopig opgeschort. We brengen u ervan op de hoogte zodra we weer 
winkelmiddagen en uitstapjes gepland hebben.

CONTACT MET WONENPLUS

Wonenplus Velsen is geopend van 10.00 tot 13.00 uur, maandag t/m donderdag. 
U kunt contact opnemen voor informatie of het aanvragen van diensten. Gaat u 
verhuizen? Geef uw nieuwe adres door aan Wonenplus. Dan helpen wij u ook op 
uw nieuwe adres.

Daar blijft 
u mee thuis
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Iedereen die zelfstandig woont in de gemeente Velsen en 65 jaar is of 
ouder, of mensen met een beperking kunnen abonnee worden van 
Wonenplus Velsen. Een abonnement op Wonenplus Velsen kost € 20 en 
wordt via automatische incasso jaarlijks afgeschreven van uw rekening.

U geeft bij uw inschrijving hiervoor een 
machtiging af.

De huurders van 65 jaar en ouder van:
 � Woningbedrijf Velsen;
 � Woningbouwvereniging Brederode;
 � Velison Wonen;

krijgen een gratis klusabonnement 
voor klusjes in huis en tuinklusjes 
aangeboden op Wonenplus Velsen. 
Voor alle andere diensten van

Wonenplus kunnen huurders een 
aanvullend abonnement nemen van
€ 10 per kalenderjaar.

Naast het abonnement betaalt u per 
klus een onkostenvergoeding aan
de vrijwilliger die u komt helpen. Het 
starttarief is € 4,50. Per uur wordt
€ 4,50 in rekening gebracht als 
vrijwilligersvergoeding.

BOODSCHAPPENHULP IN 
CORONATIJD
Vindt u het moeilijk of lukt het gewoon 
niet meer om naar de supermarkt te 
gaan voor de dagelijkse boodschappen 
dan kan Wonenplus Velsen u 
van dienst zijn. Er zijn meerdere 
vrijwilligers, die voor u klaar staan. 

In de coronatijd kunt u met 
het gratis klus- ofwel het 
basisabonnement, gefi nancierd 
door de woningcorporaties in 
Velsen, gratis gebruik maken van 
de dienst boodschappen doen. De 
vrijwilliger, die de boodschappen 
voor u doet betaalt u een kleine 
onkostenvergoeding per keer. 

Blijf niet worstelen met het halen van 
uw wekelijkse boodschappen, maar 
neem contact op met het Meldpunt 
van Wonenplus of kijk op de website 
www.wonenplus-velsen.nl en meld 
uw klus aan. Bij vragen kunt u bellen 
van maandag t/m donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur. De vrijwilligers zijn 
u graag van dienst.

OOK IN CORONATIJD 
WONENPLUS VELSEN
Het is een ongewone tijd. Het is niet 
eerder voorgekomen dat een ernstige 
besmettelijke ziekte onze gezondheid 
zo heeft bedreigd. Wonenplus Velsen 
probeert u ook nu zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Een groot deel van 
de vrijwilligers staan nog steeds voor u 
klaar. Er is met de vrijwilligers overleg 
geweest over de omstandigheden 
hoe ze bij u thuis kunnen komen, 

om klussen voor u uit te voeren. Er 
is een duidelijk protocol opgesteld 
met richtlijnen, om zo de veiligheid 
te waarborgen. Het blijft ieders eigen 
verantwoordelijkheid.

Heeft u een probleem neem contact 
op. Het gaat immers om klussen om 
langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonnen. Soms heb je gewoon 
iemand nodig, die je helpt. We hebben 
de dienst boodschappen tijdelijk 
opgenomen in het basisabonnement 
voor huurders. Er hebben zich de 
afgelopen tijd meerdere ‘boodschap’ 
vrijwilligers gemeld, die u willen 
helpen. Maak er gebruik van! 

BELASTINGAANGIFTE 2020
U kunt zich weer aanmelden voor 
de belastingaangifte van 2020. Onze 
gekwalifi ceerde belastingvrijwilligers 
staan ook dit jaar voor u klaar om u 
te helpen met de belastingaangifte. 
Kosten per aangifte 15 euro. Om 
gebruik te maken van deze dienst 
heeft u een aanvullend abonnement 
van Wonenplus Velsen nodig. 

U kunt zich telefonisch aanmelden 
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 
13.00 uur. Telefoon 0255-518888 of 
via wonenplus@welzijnvelsen.nl

PETRA RUIJGVOORN is al drie jaar vrijwilliger bij Wonenplus Velsen 
en doet tuinklussen voor de abonnees. In dit interview vertelt zij wat zij 
precies doet en hoe dat in zijn werk gaat.

Tuinklussen? Wat houdt dat eigenlijk in, 
Petra?

“Dat kan van alles zijn: snoeien, 
onkruid verwijderen, struikjes op de 
goede hoogte houden of gras maaien. 
Tegenwoordig kan ik door mijn 
gezondheid het zware werk niet meer 
doen. Maar voor de rest doe ik alles.”

Hoe ben je bij Wonenplus terecht 
gekomen?

“Dat was eigenlijk bij toeval. Ik kwam 
een keer stemmen bij buurtcentrum 
de Spil. Daar kwam ik toen een kennis 
tegen van buurthuis De Brulboei. 
We zaten daar gezellig te praten 
en ik zei dat ik op zoek was naar 
vrijwilligerswerk. Nou, daar zat ook 
iemand van de vrijwilligerscentrale en 
die zochten iemand voor de tuinen. 
Ons kent ons dus.”

Wat vind jij nou zo leuk aan het werk?

“De contacten met de mensen, daar 
haal ik mijn energie uit. Toen ik begon, 
deed ik eerst twee uurtjes om uit mijn 
dagelijkse sleur te komen. Maar nu 
heb ik veel vaste klanten en daar heb ik 
soms wel 10 keer per jaar contact mee. 
Tijdens de winter ga ik ook wel eens 
gewoon een kopje koffi  e bij ze drinken. 
Het is veel meer dan alleen een tuin klus, 
het is echt leuk en dankbaar werk.”

Hoe gaat zo’n tuinklus in z’n werk?

“De centrale van Wonenplus zet een 
klus uit bij de vrijwilligers en ik bel 
dan zelf de klant en vraag wat er moet 
gebeuren. De aanleiding is dan vaak 
een tuin die niet is bijgehouden. Als 
je toch ziet hoe mensen dan kunnen 
genieten van een tuin die weer netjes 
is, dan wordt je daar helemaal blij 
van. Je ziet dat er een last van mensen 
afvalt.”

VRIJWILLIGER BIJ WONENPLUS VELSEN

WONENPLUS VELSEN, OOK VOOR U?

Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting Welzijn Velsen.
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en ik zei dat ik op zoek was naar 
vrijwilligerswerk. Nou, daar zat ook 
iemand van de vrijwilligerscentrale en 
die zochten iemand voor de tuinen. 
Ons kent ons dus.”

Wat vind jij nou zo leuk aan het werk?

“De contacten met de mensen, daar 
haal ik mijn energie uit. Toen ik begon, 
deed ik eerst twee uurtjes om uit mijn 
dagelijkse sleur te komen. Maar nu 
heb ik veel vaste klanten en daar heb ik 
soms wel 10 keer per jaar contact mee. 
Tijdens de winter ga ik ook wel eens 
gewoon een kopje koffi  e bij ze drinken. 
Het is veel meer dan alleen een tuin klus, 
het is echt leuk en dankbaar werk.”

Hoe gaat zo’n tuinklus in z’n werk?

“De centrale van Wonenplus zet een 
klus uit bij de vrijwilligers en ik bel 
dan zelf de klant en vraag wat er moet 
gebeuren. De aanleiding is dan vaak 
een tuin die niet is bijgehouden. Als 
je toch ziet hoe mensen dan kunnen 
genieten van een tuin die weer netjes 
is, dan wordt je daar helemaal blij 
van. Je ziet dat er een last van mensen 
afvalt.”

VRIJWILLIGER BIJ WONENPLUS VELSEN

WONENPLUS VELSEN, OOK VOOR U?

Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting Welzijn Velsen.



CONTACTGEGEVENS
Telefoon:  0255 - 518 888
Bezoekadres:  Plein 1945 nr. 10, 1971 GA IJmuiden  
Postadres: Postbus 47, 1970 AA, IJmuiden  
Email:  wonenplus@welzijnvelsen.nl  
website:  www.wonenplus-velsen.nl

Ook in 2021 blijft Wonenplus Velsen voor u klaar 
staan. Onze medewerkers en al onze vrijwilligers 
wensen u een fi jn en gezond 2021.
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NIEUWSBRIEF 
2021, nr. 1ONLINE HULPVERLENING 

VOOR MANTELZORERS IN VELSEN

Mantelzorgers kunnen tijdens hun zorgtaken tegen uiteenlopende vragen 
oplopen. Mijn zorgsituatie geeft voldoening maar is ook belastend. Hoe sta ik 
er voor? Hoe stel ik grenzen om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk 
te houden? De situatie verandert niet en anderen zeggen dat ik zaken moet 
loslaten, maar hoe doe ik dat? 

Centrum Mantelzorg biedt mantelzorgers vanaf heden de mogelijkheid van een 
online hulpverleningsprogramma aan. U kunt zelfstandig en anoniem op het 
door u gewenste tijdstip aan de slag. Voor het aanmaken van een account kunt u 
bij ons terecht voor een vouchercode. 

Interesse? 
Bel Centrum Mantelzorg Socius op 088-8876900 
of laat uw gegevens achter via infomantelzorg@soicus-md.nl

DIGITAAL UW 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
De winnaar van de vorige actie is 
Dhr. K. den Heijer. Hij heeft de 
VVV-bon van 20 euro in ontvangst 
genomen!

Ook Wonenplus Velsen gaat met 
de tijd mee en wij willen graag over 
stappen naar het digitaal versturen 
van de nieuwsbrief. Hiervoor hebben 
wij wel uw toestemming nodig. 

Wilt u in het vervolg de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen 
stuurt u dan een e-mail naar: 
wonenplus@welzijnvelsen.nl 
met hierin de vermelding dat u 
toestemming geeft om de nieuwsbrief 

in het vervolg digitaal te ontvangen. 
Omdat wij uw medewerking zeer op 
prijs stellen verloten wij onder alle 
inzenders die vóór 30 april hun 
e-mailadres naar ons mailen een VVV 
bon ter waarde van 20 euro. Voor 
diegene die geen e-mailadres hebben 
doorgegeven wordt de nieuwsbrief 
gewoon thuis gestuurd.

SOCIAAL WIJKTEAM VELSEN
Het Sociaal Wijkteam Velsen is er 
voor u. Heeft u een vraag over zorg, 
welzijn, wonen, fi nanciën of vrije 
tijdsbesteding? Neemt u dan contact 
op met het Sociaal Wijkteam Velsen. 
U kunt bellen naar 088-8876970 
of een e-mail sturen naar 
contact@swtvelsen.nl.

WONENPLUS VELSEN WENST U
EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021 

WINKELEN EN UITSTAPJES MET WONENPLUS

WonenPlus organiseert normaal gesproken voor haar abonnees winkelmiddagen 
of uitstapjes. Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
zijn deze voorlopig opgeschort. We brengen u ervan op de hoogte zodra we weer 
winkelmiddagen en uitstapjes gepland hebben.

CONTACT MET WONENPLUS

Wonenplus Velsen is geopend van 10.00 tot 13.00 uur, maandag t/m donderdag. 
U kunt contact opnemen voor informatie of het aanvragen van diensten. Gaat u 
verhuizen? Geef uw nieuwe adres door aan Wonenplus. Dan helpen wij u ook op 
uw nieuwe adres.

Daar blijft 
u mee thuis
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NIEUW


