
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? 
Of wilt u liever niet alleen op pad? Dan 
is er de mogelijkheid om dit samen 
met een vrijwilliger van Wonenplus 
Velsen te doen. De vrijwilliger haalt u 
thuis op, begeleidt u naar de afspraak 
tot in de wachtkamer en brengt u 
na de afspraak weer thuis. Niets is 
zo fi jn als zelf kunnen bepalen waar 
de reis naartoe gaat en wanneer u 
vertrekt en weer thuiskomt. Dat is 
het gemak van begeleid vervoer van 
Wonenplus Velsen. Een middag naar 
een tentoonstelling van uw favoriete 
museum om oude herinneringen op 
te halen? In overleg is veel mogelijk. 

U betaalt naast het basis tarief wel 
eventuele parkeerkosten en entree 
voor de vrijwilliger. 

HOE WERKT HET? 
U neemt contact op met ons meldpunt 
en legt uit waar u heen wilt en 
wanneer. De meldpunt medewerker 
zoekt een vrijwilliger die op de 
betreff ende datum beschikbaar is. 
Deze vrijwilliger neemt vervolgens zelf 
contact met u op om verdere afspraken 
te maken. Tarief: €4,50 voorrijkosten en 
€0,30 per kilometer.
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NIEUWSBRIEF 
Winter 2022

SLUITING ROND DE FEESTDAGEN
Van maandag 26 december tot maandag 9 januari zijn wij gesloten. 
U kunt in deze periode per e-mail een klusverzoek indienen via 
wonenplus@welzijnvelsen.nl. Deze klus zal in de week van 9 januari 2023 
opgepakt worden. Vanaf 9 januari zijn wij weer vier dagen per week 
telefonisch bereikbaar.

� j wensen u� feervolle feestdagen en een vreugdevol 2023!

ALGEMENE INFORMATIE
U kunt op de volgende locaties 
binnenlopen voor informatie of het 
melden van een klus (tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur):

Maandag en dinsdag
De Koe, Zadelmakerstraat 3 
Velserbroek 

Woensdag en donderdag
De Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden 

De medewerkers van ons meldpunt 
zijn op genoemde dagen en tijden ook 
telefonisch bereikbaar op nummer 
0255-518888.

Liever een e-mail? Dat kan naar 
wonenplus@welzijnvelsen.nl

Aanvullende informatie kunt 
u vinden op onze website 
www.wonenplus-velsen.nl

VERVOER MET BEGELEIDING

We weten allemaal dat korter douchen en de CV een graadje lager zetten 
een fl inke besparing van de energiekosten kan opleveren. Maar heeft u al 
eens gedacht aan deze besparende tips voor in de keuken?

 � Gebruik tijdens het koken nooit meer water dan nodig.
 � Kook aardappelen, groentes, pasta en rijst in een minimale 

hoeveelheid water en kook het water eerst in de waterkoker.
 � Houd deksels zo veel mogelijk op de pan om warmte te bewaren.
 � Kook voor meerdere dagen.
 � Kies een pan die past bij de hoeveelheid die je bereidt. Zet 

de pan ook op een bijpassende pit, dus waarbij de pan de pit 
helemaal bedekt. 

 � Koken op half gas of laag gas zorgt voor een 60% lager 
energiegebruik.

 � Zet de oven na gebruik open om zo het huis te verwarmen.
 � Laat de warme kraan niet onnodig lopen en was af met een teiltje 

en sopje in plaats van onder een lopende kraan.
 � Laat eten afkoelen voordat je het in de vriezer of koelkast zet. 

Warm eten warmt de lucht in de hele koelkast of vriezer op en 
daardoor verbruikt het apparaat meer energie om de lucht weer 
af te laten koelen.

 � Zet de afwasmachine op een zo laag mogelijke temperatuur. Het 
tegenovergestelde geldt voor de koelkast en de vriezer. Zet deze 
niet lager dan nodig, want dan kost het apparaat veel energie.

 � Vervang of reinig het fi lter van de afzuigkap zodra deze vies is. 
Het fi lter zal een stuk harder moeten werken – en dus meer 
energie verbruiken – wanneer er vuil op zit.

 � Doe het licht in de keuken uit als je er niet aan het werk bent.

Maar u kunt natuurlijk ook 
eens komen eten in één van 
de buurthuizen. Daar wordt 
regelmatig een lekkere maaltijd 
bereid. Wel zo gezellig! 
(zie elders in deze nieuwsbrief).

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
 � Brederode Wonen
 � Velison Wonen

krijgen een gratis klusabonnement voor 
klusjes in huis en tuin aangeboden op 
Wonenplus Velsen. Voor alle andere 
diensten van Wonenplus kunnen 
huurders een aanvullend abonnement 
nemen van €10 per kalenderjaar. 

De volgende diensten vallen onder het 
aanvullende abonnement:

 � Administratie op orde brengen
 � Belastingformulier invullen
 � Boodschappen
 � Vervoer (met begeleiding)

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. Een klus mag 
maximaal twee uur duren.

PRAATJESMAKERS
Praatjesmakers is nieuw bij Wonenplus 
Velsen. Iedereen heeft wel eens 
behoefte aan een goed gesprek of 
gewoon aan een gezellig praatje. Als 
extra service heeft Wonenplus Velsen 
nu iedere woensdag van 10.00 uur tot 
11.00 uur Praatjesmakers. Onze vaste 
meldpuntmedewerkers Naomi en 
Cobi zijn dan telefonisch beschikbaar 
om een praatje met u te maken. 
Gewoon een gesprek over de dingen 
die u bezig houden, of misschien 
heeft u een vraag die u aan niemand 

anders kan stellen. 
Zij luisteren graag 
naar u. Het is niet 
noodzakelijk om ook 
een klus te melden (maar dat 
mag uiteraard wel!). 

Pak de telefoon en bel gerust op 
woensdag naar Naomi of Cobi. Dit 
kan op het nummer van Wonenplus 
Velsen: 0255-518888. Geeft u duidelijk 
aan dat u voor een praatje belt?

ZOMIPO
Heeft u op zondagmiddag zin in een 
muzikaal uitstapje? Bezoekt u dan 
eens het zondagmiddag podium. 

Van januari tot en met april zijn 
er muzikale voorstellingen op 
verschillende locaties.

U kunt kaarten kopen bij de diverse 
locaties. De kaarten zijn € 5,00 per 
stuk inclusief een drankje. 

08-01-23 Het Terras Santpoort-  
 Noord, Klaas Bakker 
22-01-23 De Brulboei IJmuiden,  
 Rats accordeonband 
05-02-23 De Dwarsligger IJmuiden,  
 West Friesland Swingt 
19-02-23 De Hofstede Velserbroek,  
 Paul Herber 
05-03-23 De Moerberg IJmuiden,   
 Monique zingt 
19-03-23 De Stek Velsen-Noord, 
 De Klavierschippers 
16-04-23 De Brulboei IJmuiden, 
 De Pappenheimers

Op diverse locaties van Welzijn Velsen worden maaltijden gekookt. 
En hoe gezellig is het om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.

Wijkcentrum de Stek, 
Velsen-Noord
Eetcafé voor wijkbewoners

17.30 -18.30 uur
Dinsdag en donderdag
Verse 2 gangen maaltijd
€5,00 per maaltijd.
Aanmelden in het 
wijkcentrum op maandag 
uiterst een week van te 
voren

Wijkcentrum de Stek, 
Velsen-Noord
Maaltijdsoep voor 
wijkbewoners

12.00 - 12.45 uur.
Iedere maandag
Verse maaltijdsoep
€3,50 per keer
Aanmelden in het 
wijkcentrum op maandag 
uiterst een week van te 
voren

Seniorencentrum Zeewijk, 
IJmuiden 
Verse maaltijd voor 
alleenstaanden of echtparen 
die niet zelf kunnen koken

Van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Maandag, dinsdag en 
donderdag
€ 7,50 per maaltijd
Aanmelden aan de bar of 
per telefoon 0251-520650

Buurtcentrum de 
Dwarsligger, IJmuiden
Buurtlunch

12.00 - 13.00 uur
Iedere dinsdag
Verse maaltijd
€3,50 per lunch
Aanmelden uiterst een 
dag van te voren via Dirk 
06-51191427 of Yvonne 06-
22922011

Buurtcentrum de 
Dwarsligger, IJmuiden
Buurtsoepje

12.00 - 13.00 uur
Om de week op de even 
woensdag vanaf 11 januari 
2023
€ 3,50 per keer
Aanmelden per e-mail: 
moreira@welzijnvelsen.nl of 
06-45076742

Dorpshuis Het Terras, 
Santpoort-Noord
3 gangen maaltijd voor 
wijkbewoners (Eetsalon)

16.30 - 18.00 uur
Iedere woensdag
Verse maaltijd
€8,50 per diner
Aanmelden uiterst twee 
dagen van te voren bij het 
Terras of 023-3031228

Dorpshuis Het Terras, 
Santpoort-Noord
Warme lunch met 2 gangen  
voor wijkbewoners

Iedere donderdag
12.00 - 13.00 uur
Verse maaltijd
€7,00 per diner
Aanmelden uiterst twee 
dagen van te voren bij het 
Terras of 023-3031228

Wijkcentrum De Hofstede, 
Velserbroek
3 gangen maaltijd

12.30 - 13.30 uur
Iedere maandag, donderdag 
en vrijdag
Verse maaltijd
€8,00 keer
Aanmelden bij de Hofstede 
023-5386528

SCHUIFT U GEZELLIG AAN VOOR EEN WARME MAALTIJD?

WONENPLUS VELSEN, OOK VOOR U?

Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting Welzijn Velsen.

Nieuw
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Op diverse locaties van Welzijn Velsen worden maaltijden gekookt. 
En hoe gezellig is het om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.

Wijkcentrum de Stek, 
Velsen-Noord
Eetcafé voor wijkbewoners

17.30 -18.30 uur
Dinsdag en donderdag
Verse 2 gangen maaltijd
€5,00 per maaltijd.
Aanmelden in het 
wijkcentrum op maandag 
uiterst een week van te 
voren

Wijkcentrum de Stek, 
Velsen-Noord
Maaltijdsoep voor 
wijkbewoners

12.00 - 12.45 uur.
Iedere maandag
Verse maaltijdsoep
€3,50 per keer
Aanmelden in het 
wijkcentrum op maandag 
uiterst een week van te 
voren

Seniorencentrum Zeewijk, 
IJmuiden 
Verse maaltijd voor 
alleenstaanden of echtparen 
die niet zelf kunnen koken

Van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Maandag, dinsdag en 
donderdag
€ 7,50 per maaltijd
Aanmelden aan de bar of 
per telefoon 0251-520650

Buurtcentrum de 
Dwarsligger, IJmuiden
Buurtlunch

12.00 - 13.00 uur
Iedere dinsdag
Verse maaltijd
€3,50 per lunch
Aanmelden uiterst een 
dag van te voren via Dirk 
06-51191427 of Yvonne 06-
22922011

Buurtcentrum de 
Dwarsligger, IJmuiden
Buurtsoepje

12.00 - 13.00 uur
Om de week op de even 
woensdag vanaf 11 januari 
2023
€ 3,50 per keer
Aanmelden per e-mail: 
moreira@welzijnvelsen.nl of 
06-45076742

Dorpshuis Het Terras, 
Santpoort-Noord
3 gangen maaltijd voor 
wijkbewoners (Eetsalon)

16.30 - 18.00 uur
Iedere woensdag
Verse maaltijd
€8,50 per diner
Aanmelden uiterst twee 
dagen van te voren bij het 
Terras of 023-3031228

Dorpshuis Het Terras, 
Santpoort-Noord
Warme lunch met 2 gangen  
voor wijkbewoners

Iedere donderdag
12.00 - 13.00 uur
Verse maaltijd
€7,00 per diner
Aanmelden uiterst twee 
dagen van te voren bij het 
Terras of 023-3031228

Wijkcentrum De Hofstede, 
Velserbroek
3 gangen maaltijd

12.30 - 13.30 uur
Iedere maandag, donderdag 
en vrijdag
Verse maaltijd
€8,00 keer
Aanmelden bij de Hofstede 
023-5386528

SCHUIFT U GEZELLIG AAN VOOR EEN WARME MAALTIJD?

WONENPLUS VELSEN, OOK VOOR U?

Wonenplus Velsen is een dienst van Stichting Welzijn Velsen.

Nieuw



Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? 
Of wilt u liever niet alleen op pad? Dan 
is er de mogelijkheid om dit samen 
met een vrijwilliger van Wonenplus 
Velsen te doen. De vrijwilliger haalt u 
thuis op, begeleidt u naar de afspraak 
tot in de wachtkamer en brengt u 
na de afspraak weer thuis. Niets is 
zo fi jn als zelf kunnen bepalen waar 
de reis naartoe gaat en wanneer u 
vertrekt en weer thuiskomt. Dat is 
het gemak van begeleid vervoer van 
Wonenplus Velsen. Een middag naar 
een tentoonstelling van uw favoriete 
museum om oude herinneringen op 
te halen? In overleg is veel mogelijk. 

U betaalt naast het basis tarief wel 
eventuele parkeerkosten en entree 
voor de vrijwilliger. 

HOE WERKT HET? 
U neemt contact op met ons meldpunt 
en legt uit waar u heen wilt en 
wanneer. De meldpunt medewerker 
zoekt een vrijwilliger die op de 
betreff ende datum beschikbaar is. 
Deze vrijwilliger neemt vervolgens zelf 
contact met u op om verdere afspraken 
te maken. Tarief: €4,50 voorrijkosten en 
€0,30 per kilometer.
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Winter 2022

SLUITING ROND DE FEESTDAGEN
Van maandag 26 december tot maandag 9 januari zijn wij gesloten. 
U kunt in deze periode per e-mail een klusverzoek indienen via 
wonenplus@welzijnvelsen.nl. Deze klus zal in de week van 9 januari 2023 
opgepakt worden. Vanaf 9 januari zijn wij weer vier dagen per week 
telefonisch bereikbaar.

� j wensen u� feervolle feestdagen en een vreugdevol 2023!

ALGEMENE INFORMATIE
U kunt op de volgende locaties 
binnenlopen voor informatie of het 
melden van een klus (tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur):

Maandag en dinsdag
De Koe, Zadelmakerstraat 3 
Velserbroek 

Woensdag en donderdag
De Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden 

De medewerkers van ons meldpunt 
zijn op genoemde dagen en tijden ook 
telefonisch bereikbaar op nummer 
0255-518888.

Liever een e-mail? Dat kan naar 
wonenplus@welzijnvelsen.nl

Aanvullende informatie kunt 
u vinden op onze website 
www.wonenplus-velsen.nl

VERVOER MET BEGELEIDING

We weten allemaal dat korter douchen en de CV een graadje lager zetten 
een fl inke besparing van de energiekosten kan opleveren. Maar heeft u al 
eens gedacht aan deze besparende tips voor in de keuken?

 � Gebruik tijdens het koken nooit meer water dan nodig.
 � Kook aardappelen, groentes, pasta en rijst in een minimale 

hoeveelheid water en kook het water eerst in de waterkoker.
 � Houd deksels zo veel mogelijk op de pan om warmte te bewaren.
 � Kook voor meerdere dagen.
 � Kies een pan die past bij de hoeveelheid die je bereidt. Zet 

de pan ook op een bijpassende pit, dus waarbij de pan de pit 
helemaal bedekt. 

 � Koken op half gas of laag gas zorgt voor een 60% lager 
energiegebruik.

 � Zet de oven na gebruik open om zo het huis te verwarmen.
 � Laat de warme kraan niet onnodig lopen en was af met een teiltje 

en sopje in plaats van onder een lopende kraan.
 � Laat eten afkoelen voordat je het in de vriezer of koelkast zet. 

Warm eten warmt de lucht in de hele koelkast of vriezer op en 
daardoor verbruikt het apparaat meer energie om de lucht weer 
af te laten koelen.

 � Zet de afwasmachine op een zo laag mogelijke temperatuur. Het 
tegenovergestelde geldt voor de koelkast en de vriezer. Zet deze 
niet lager dan nodig, want dan kost het apparaat veel energie.

 � Vervang of reinig het fi lter van de afzuigkap zodra deze vies is. 
Het fi lter zal een stuk harder moeten werken – en dus meer 
energie verbruiken – wanneer er vuil op zit.

 � Doe het licht in de keuken uit als je er niet aan het werk bent.

Maar u kunt natuurlijk ook 
eens komen eten in één van 
de buurthuizen. Daar wordt 
regelmatig een lekkere maaltijd 
bereid. Wel zo gezellig! 
(zie elders in deze nieuwsbrief).

Daar blijft 
u mee thuis
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ENERGIEZUINIG KOKEN

In the 
spotlight


