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(Bij ons in het dorp en soms iets verder)

C O LU M N

Lianne bakker
Wijkverpleegkundige

Berichten van heinde en verre. Maar soms ook van dichtbij, uit onze eigen dorpen...

Opmerkelijke actie Wooncompagnie voor huurders, aparte muziek/poëzie
in Oudesluis en boekhandel kiest Duitse roman als boek van het jaar 2016

O

MRINGGEBIED- * Opvallende actie van Wooncompagnie voor de vele honderden huurders van deze woningbouwcorporatie… * Aparte muziek/poëzieavond in kerkje Oudesluis met Jeroen Zijlstra men Tjitske Jansen…* Boekenrubriek met een
door de Duitsers massaal gekochte roman en… Testament van de Pers * Column van zorginstelling Evean: hoe lang kunnen
ouderen langer thuis blijven wonen… *Berichten uit de stad Schagen, de Omring-dorpen en soms van iets verder…

Huurdersactie van Wooncompagnie: vanaf
65 jaar nu 1 jaar gratis lid bij WonenPlus…

S

CHAGEN- Woningbouwcorporatie Wooncompagnie biedt
huurders vanaf 65 jaar een jaar
lang gratis lidmaatschap aan van
de zorginstelling WonenPlus. Met
deze actie intensiveert Wooncompagnie de samenwerking met de
welzijnsorganisatie. ,,Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen
langer zelfstandig kunnen blijven
wonen in hun eigen woning en
vertrouwde woonomgeving,’’ aldus
gebiedsregisseur Angelo van Rijn

(zie foto) van Wooncompagnie,
de huurbaas van vele honderden
Noordkoppers. ,,Steeds meer van
onze huurders zijn 65 jaar en ouder,’’ stelt Van Rijn. ,,We merken
dat deze huurders steeds langer
zelfstandig willen blijven wonen.”
WonenPlus biedt bewoners uiteenlopende ondersteunende diensten
aan. (lichte tuinwerkzaamheden,
klusjes in huis, de administratie,
de boodschappen, vervoer en
computervragen) Ook worden door

VAN ALLES
WAT
(Berichten, groter en
kleiner, uit het hart
van onze dorpen)
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WonenPlus diverse activiteiten
gehouden.

Jazz/pop/poëzie
Zijlstra/Jansen
kerk Oudesluis

O

UDESLUIS- De bekende popen jazz-zanger Jeroen Zijlstra
(zie foto) komt zaterdag 14 januari
naar het Cultuurkerkje in Oudesluis. (20.30 uur) En met hem mee
komt Tjitske Jansen (zie foto), de
brengster van verhalende poëzie,
die hier en daar wordt voorzien
van muziek. De literaire muzikale
avond van Jeroen Zijlstra (Oosterland (Wieringen, 1958) staat in
het teken van zijn fonkelnieuwe

Herringtown Jazz
Band in NH Kerk
van Dirkshorn

D

IRKSHORN- Lekkere, aanstekelijke jazzmuziek wordt
zondag 22 januari in de NH kerk
van Dirkshorn gespeeld door de
Enkhuizer Herrington Jazz-en
Dixieband. (zie foto aanvang,
14.30 uur). Bij deze ervaren
band wordt de muziek met veel
zang, uitbundigheid en humor
gebracht.

Schmidt-prijs won. Informatie
verder en kaartverkoop via www.
cultuurkerkje.nl/kaartverkoop

RECENSIE
DOOR ANDREAS NABER
BoekEN ter beschikking gesteld door Boekhandel Plukker, Schagen

Over Testament van de Pers en Het Oude Land
SCHAGEN- Een dikke pil. Tsjonge,
wat een formaat dat ruim zeshonderd pagina’s tellende boek
van Klaas Salverda. De titel: Testament van de Pers. Salverda, een
routinier als journalist, werkzaam
voor tal van media en ook lang
actief op het Haagse Binnenhof,
gaat met dit handboek in op de
krantenjournalistiek, zeg maar de
verhalen in de papieren kranten.
En de titel verraadt het al: nu deze
kranten langzaam op zij worden
gezet door de nieuwe (digitale) uitingen is het handig om alles wat
in en rond papieren kranten een
rol speelt/speelde op een rij te zetten. Mooi boek voor mensen, die
fervent de papieren krant lezen/
lazen en vaak denken/dachten:
‘Dat moet ik bewaren…’ Maar..,
dat niet deden. (Vrij naar voormalig minister van Justitie Piet
Hein Donner). Het boek wordt,
naar ik hoop verplichte kost op de
scholen voor journalistiek. En ik?
Ik las al driehonderd pagina’s en
was, ook na 47 jaar journalistiek,
verbaasd over dit helder geschreven naslagwerk dat vooral door
feiten- en voorvalkracht uitmunt

in het bezighouden van de lezer…
Testament van de Pers is een uitgave
van Eburon, Delft. Meer informatie is
te vinden op www.testamentvandepers.nl . Het boek is verkrijgbaar bij
boekhandel Plukker in Schagen.
Het Oude Land
Tot boek van het Jaar 2016 is door
het team van boekhandel Plukker in
Schagen de roman Het Oude Land van
Dörte Hansen gekozen. Het gaat hier
om het verhaal over Vera die al bijna
haar hele leven woont op een oude
boerderij. Al;s kind ontvluchtte ze met
haar moeder oorlogsgeweld, maar
bleef ze een vluchteling, die nooit
echt aankwam in het dorp… Tot op
een dag weer twee vluchtelingen voor
haar deur staan… De roman van Hansen bleek de lievelingsroman van de
Duitse boekhandel. Geen wonder dat
daar meer dan 400.000 exemplaren
werden verkocht. Nu Nederland nog

Expositie Obdamse
Carolien de Moel
in De Etalage

S

CHAGEN- Kunstenares Caroline de Moel uit Obdam exposeert de komende maanden in
De Etalage (Westersingel 3) haar
schilderijen en tekeningen. Zij:
,,Door te tekenen en schilderen
heb ik geleerd hoe fijn het is om
beelden, gevoelens en gedachten
om te zetten in lijnen en vooral in
kleuren.” Voor info: 0226-450444,
www.liensart.nl

dat na een aarzelende aanbloop
nu toch ook in de rij staat voor dit
boek. Het Oude Land is een uitgave van HarperCollins en heeft
ISBN-nummer 9789402713305
en verkrijgbaar bij boekhandel
Plukker, Schagen.

Langer thuis blijven wonen is de
afgelopen jaren een veel voorkomend gespreksonderwerp tijdens
mijn huisbezoeken. Zorgvragers
zijn vaak angstig om hun vertrouwde omgeving te moeten
verlaten omdat bepaalde handelingen niet meer naar behoren
uitgevoerd kunnen worden. De
samenwerking van de ergotherapeuten en zorgverleners speelt
hierbij een steeds groter wordende
rol, zodat mensen zolang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen.
Lichamelijke of psychische beperkingen kunnen er voor zorgen
dat de ‘normaalste’ dagelijkse
handelingen niet meer vanzelf
gaan. Ergotherapie “Thuis van
Evean” of organisaties waar wij
mee samen werken in de Kop van
Noord-Holland kunnen dan een
uitkomst bieden. Samen met de
zorgvrager zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden, zodat
zelfstandig of met de juiste hulp
zorgvragers verder kunnen in hun
eigen omgeving.
Dankzij goede contacten kunnen
we altijd snel overleggen met
een ergotherapeut en hoeft de
zorgvrager de situatie niet iedere
keer opnieuw uit te leggen. Omdat
de ergotherapeuten de voorzieningen in de buurt goed kennen,
kunnen zij snel en efficiënt werken.
Zo komt het doel – beter en langer
kunnen functioneren in het dagelijks leven – eerder dichterbij.
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liedjes. Zijlstra is onder meer
bekend van het lied Durgerdam
slaapt, waarvoor hij de Annie M.G.

Als alledaagse
activiteiten niet meer
vanzelf gaan...

Weer 2 trainingen
reanimatie/AED

S

CHAGEN- Twee trainingen
reanimatie/AED worden
gehouden in St. Maartensbrug
en Callantsoog. Via reanimatie
en een AED-instrument stijgen
de overlevingskansen van een dor
hartfalen getroffen slachtoffer.
Op 1 februari is er een training
om 19.30 uur in dorpshuis De
Uijtkijk, M. Breedstraat 1, St.
Maartensbrug. Op 4 mart is de
tweede training in dorpshuis
Kolfweid aan de Jewelstraat om
9.00 uur-12.00 uur

Na overleg met de ergotherapeut
zal zij tijdens de zorg meelopen
met een zorgverlener en advies
geven over eventuele inzet van
hulpmiddelen. Uiteraard kan dit
ook gestart worden zonder dat
wij als zorgverlener over de vloer
komen.
Er wordt gekeken naar: ‘Hoe voert
cliënt een bepaalde handeling
uit?’, ‘Moet cliënt deze trainen
of juist anders doen?’ en ‘Zijn er
hulpmiddelen of (woning)aanpassingen nodig?’
Zo nodig helpt de ergotherapeut
ook met de aanvraag van voorzieningen bij zorgverzekeraar en
gemeente. Loopt een mantelzorger tegen fysieke beperkingen
aan? Zijn er vragen over hoe cliënt
beter ondersteund kan worden?
De ergotherapeut verstrekt hierin
ondersteunende adviezen aan
mantelzorger(s) en aan de zorgverleners van Evean.
Door bovenstaande worden zorgvragers gerustgesteld en zijn ze blij
dat deze mogelijkheden ingezet
kunnen worden om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
en functioneren.

Lianne Bakker
Coördinerend Wijkverpleegkundige
Evean thuiszorg

