
Welkom op de Koffie Inloop
Al jaren is er een koffie inloop op het Sociaal Plein in 
Oostzaan. Inmiddels is deze uitgegroeid tot een 
groep van ongeveer 15 tot soms 20 inwoners. 
Gewoon samen gezellig een bakkie doen en daarna 
weer allemaal onze eigen weg. 
Gezond opstaan
De koffie inloop heeft trouwe 
bezoekers, maar we maken het
ook af en toe mee dat er een 
bezoeker niet is. Dan gaan wij 
altijd op verzoek van onze 
vrijwilliger Ingrid bellen met de  
vraag ‘Wat is er aan de hand’. 
Wanneer iemand dan ziek blijkt 
te zijn, dan helpen ze elkaar 
door even boodschappen te doen of eten te brengen. 
Zeker wanneer je alleen bent, is het fijn dat je gemist 
wordt en dat er toch sociale controle is. 
Zo spreken inwoners, die alleen wonen, ook vaak met 
bijvoorbeeld met de buren af om iets voor het raam te 
leggen of het gordijn open te doen,  als ze zijn opge-
staan. Zo weten de buren dat er iets aan de hand is, 
wanneer dit niet gebeurt. Misschien zouden we dit 
meer moeten doen en dit met elkaar afspreken. 
Maar wanneer dit niet mogelijk is, kunt u zich ook 
altijd nog  opgeven voor de Telefooncirkel. 
De Telefooncirkel is een groep inwoners en een  
coördinator. De eerste belt naar de tweede op de lijst, 
de tweede belt naar de derde op de lijst. Net zolang 
tot het cirkeltje rond is. Zo is er altijd een controle of  
u gezond bent op gestaan.
 

 

Eettafel in de grote kerk

Dat de eettafel een groot succes is, blijkt maar weer uit
het hoge aantal aanmeldingen. De volgende eettafel 
is op 30 maart 2023. U bent van harte welkom!  
Geef u hiervoor op bij het servicepunt.

Nieuwsbrief Oostzaan - maart 2023

Servicepunt Oostzaan
p/a Kerkbuurt 4
1511 BD Oostzaan 
06 233 57 304
oostzaan@welzijnwonenplus.nl 
www.welzijnwonenplus.nl

Activiteitenagenda
Iedere even week op maandag 
‘Samen schilderen’ met Jelle Bakker
14.00 - 16.00 uur 
Iedere dinsdagmiddag crea doe inloop 
Lokatie: Buurtvereniging de Bres  
13.30 uur – 16.00 uur
Iedere dinsdagochtend rollatorwandelen 
Lokatie: (verzamelen bij de Tennisclub)
10.00 - 11.00 uur 
Iedere dinsdagochtend koffie inloop  
Lokatie: Sociaal Plein 
10.00 - 11.00 uur
Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand koffie inloop
Witte Kerkje (Kerkbuurt 64) 
vanaf 10.00 uur
Iedere 3e woensdag van de maand koffieinloop 
Lokatie: Bartel Jacobszcentrum (naast de kerk)
vanaf 10.00 uur
Iedere laatste vrijdag van de maand aanschuifdiner 
Lokatie: Buurtvereniging de Bres
T 06 337 35 181
Iedere maandag, gym voor senioren  
Lokatie: Buurtvereniging de Bres 
18.00 -19.00 uur
Iedere woensdag, gym voor senioren 
Lokatie: Buurtvereniging de Bres 
9.30 - 10.30 uur
Iedere maandag, koersballen
Lokatie: Buurtvereniging de Bres 
14.00 - 16.30 uur
9 maart filmmiddag voor senioren*  
Lokatie: Theater de KunstGreep
10 maart, NLdoet, high tea 
Lokatie: Grote Kerk Oostzaan (alleen op uitnodiging)

30 maart eettafel in de Grote Kerk van Oostzaan
13 april filmmiddag voor senioren*
Lokatie: Theater de Kunstgreep
11 mei filmmiddag voor senioren*
Lokatie: Theater de Kunstgreep
7 juni Seniorendagtocht Oostzaan
*13.30 uur ontvangst met koffie en thee. Start film om  
14.00 uur en na afloop soep met stokbrood in The Tryout.

Vacature tuinvrijwilliger
Houdt u van tuinieren en vindt u het fijn iemand te 
helpen, of kent u iemand? Als het tuinseizoen weer 
begint, gaan we op zoek naar nieuwe tuinvrijwilli-
gers. Meld u aan bij het servicepunt.

Filmmiddag voor senioren
De komende maanden is het weer tijd om films 
te kijken. Het enige dat u hoeft te doen is naar de 
KunstGreep te komen en wij verwelkomen u met 
een kopje thee of koffie en wat lekkers. 
Daarna start de film in het theater en na afloop 
kunt u genieten van een heerlijke kop soep met 
stokbrood in ‘the Try Out’.  Houd de data in de
gaten! Heeft u een film welke u nog eens heel 
graag zou zien, laat het ons dan weten.  

2022 is voorbij gevlogen. Wat een jaar met ups 
en downs. En met downs bedoelen wij onder 
andere de inwoners van wie we afscheid heb-
ben moeten nemen. Dat is nooit leuk, maar 
hoort helaas bij het leven. En dan de ups, dat 
zijn alle mooie dingen die wij hebben kunnen 
doen voor alle inwoners van Oostzaan. 
Zo hadden we de Ouderendagtocht, eettafels in 
de Grote Kerk, de seniorenfilmmiddag in Thea-
ter de KunstGreep. Maar daarnaast konden we er 
ook zijn met onze vrijwilligers om hulpvragen te  
beantwoorden, zoals een klusje in huis of een 
tuintje dat niet meer zelf onderhouden kan 
worden. 
En ook in 2023 gaan we hopelijk weer veel inwo-
ners blij maken. Alles wat we vorig jaar gedaan
hebben, daar gaan we gewoon mee door. Maar 
wanneer u een leuk idee heeft, bent u natuurlijk 
van harte welkom om deze met ons te delen. 
Want wij horen graag waar de bewoners van 
Oostzaan behoefte aan hebben. En laten we het 
vooral samen doen en voor elkaar!!!
Nancy Sijmonsbergen en Sarah van Laarhoven
Consulenten WelzijnWonenPlus Oostzaan

Seniorendagtocht 7 juni
Ook dit jaar gaan we weer op pad met de bussen van 
Hellingman. En zoals ieder jaar is het ook dit keer weer 
een verrassing. Heeft u zin om woensdag 7 juni weer 
mee te gaan? Dan kunt u dat alvast aan ons doorge-
ven. Wij zorgen ervoor dat u een aanvraagformulier in 
de bus ontvangt. 

Lieve gift
Vorig jaar werden wij verrast met een supermooi 
schilderij van meneer De Boer. Wij zijn heel blij met 
onze vrijwilligers en dankbaar voor alle hulp. 
Nu konden we ons stekkie op het Sociaal Plein nog 
gezelliger maken met dit mooie sfeervolle schilderij, 
inclusief antieke schildersezel. Familie de Boer hartelijk 
bedankt voor deze lieve gift!!



Laat geen geld liggen
De komende tijd doet iedereen weer belasting- 
aangifte. Wist u dat er best veel voorzieningen 
zijn waar u wellicht recht op heeft?  Veel mensen 
weten niet dat bijvoorbeeld de reiskosten die je 
maakt voor een dokters- of ziekenhuisbezoek, 
aftrekbaar zijn van de belasting. Of dat een aange-
schaft hoorapparaat een aftrekpost kan zijn. 
Ook zijn er verschillende kortingen die u kunt aan-
vragen via de belastingdienst. U kunt ook recht 
hebben op een toeslag, bijvoorbeeld een zorg- of 
huurtoeslag. Het zou toch fijn zijn als u minder 
hoeft te betalen en wat ruimer in uw portemon-
nee komt te zitten.
Heeft u ondersteuning nodig?  
Er zijn naast WelzijnWonenPlus nog meer orga-
nisaties die u kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld 
aan: ANBO, Sociale Wijkteams in uw gemeente, 
diverse wijkcentra, de kerk, vakbonden en formu-
lierenbrigades. Indien u hier vragen over heeft, 
neem dan contact op met het servicepunt van 
WelzijnWonenPlus in uw gemeente.
 

Beste abonnee en vrijwilliger,
Nog even en de wintermaanden zijn achter de rug. Het voorjaar komt eraan, 
de dagen worden langer en krokussen geven weer kleur aan onze tuinen. 
Tijd om weer lekker naar buiten te gaan voor een frisse neus of stevige wan-
deling. In deze nieuwsbrief praten wij u bij over valpreventie. Bij valpreventie 
denk je vaak aan vallen buitenshuis, maar de cijfers geven aan dat juist thuis 
de meeste ongelukken gebeuren. Leest u eens de tips wat men zoal kan 
doen om vallen te voorkomen. 
Vóór 1 mei doen we aangifte voor de inkomstenbelasting. Wist u dat er veel 
regelingen in Nederland zijn waar u misschien gebruik van kunt maken? 
De moeite waard om dit eens uit te zoeken. Er zijn vele organisaties die u 
hierbij kunnen helpen, onder andere WelzijnWonenPlus. 
Ik wens u een kleurrijk voorjaar toe. Wellicht komen we elkaar tegen bij 
NLdoet op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Alle vestigingen van Welzijn- 
WonenPlus hebben leuke activiteiten op deze dag georganiseerd. 
Een mooie dag om elkaar te ontmoeten en een heerlijk begin van de lente!

Ingrid van Maarschalkerweerd

De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal. De juiste  
oplossing vindt u als u de overgebleven letters van boven naar  
beneden achter elkaar zet. Stuur de oplossing voor 16 april 2023  
naar WelzijnWonenPlus, Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend.  
U mag deze ook telefonisch doorgeven op 0299 426 364, iedere werk-
dag van 9.00 - 12.00 uur. Onder de goede inzendingen wordt een 
VVV-cadeaubon verloot van 15 euro. 
 Uitslag kerstpuzzel
Uit de grote stapel inzendingen is mevrouw Hekelaar uit De Rijp 
de gelukkig winnares van de kerstpuzzel. Zij had de goede oplos-
sing ingestuurd en deze luidde: Energie besparen scheelt geld. 
Mevrouw was erg blij met haar gewonnen VVV bon!

Wegwijzer bij kanker
Eind vorig jaar is WelzijnWonenPlus sponsor geworden 
van Stichting Wegwijzer bij Kanker.  
Zelf de diagnose kanker krijgen, of dierbaren dicht 
in de buurt, is heel heftig om te horen. Er komt veel 
op iemand af en er moeten ook beslissingen worden 
genomen. 
De website www.wegwijzerbijkanker.nl geeft een 
overzicht van hulp in 9 makkelijk te herkennen 
plaatjes. Er is veel hulp en ondersteuning beschikbaar. 
“Kanker is al zwaar genoeg. Je hoeft het niet alleen 
te doen” is het motto.

Tips voor Valpreventie
• Blijf ook thuis actief

Door actief te blijven en gerichte oefeningen te 
doen zullen de spieren sterker blijven en daardoor 
verminderen de risico's om te vallen. 

• Een training voor valpreventie volgen
Informeer hiernaar bij uw huisarts of de fysiothera-
peut. En soms worden er in uw buurt ook trainin-
gen aangeboden.

• Voorkom valincidenten bij het opstaan
Heeft u last van duizeligheid bij het opstaan? Doe 
dan voor u opstaat uit uw stoel wat bewegingen, 
span uw beenspieren en laat ze weer los. Beweeg 
uw lijf rustig en sta voorzichtig op. Kleine voorzorg-
maatregelen die hierbij ook kunnen helpen:
• Drink genoeg water
• Kom rustig overeind
• Voordat u opstaat: Span uw been- en  

buikspieren aan
• Een veilig huis kan valletsel voorkomen

U kunt samen met iemand kijken naar de veilig- 
heid in uw woning. Denkt u hierbij aan losse  
kleedjes, gladde vloeren, slechte verlichting of een 
steile trap en opstapjes. Mocht u ondersteuning 
hierbij wensen, dan kunt u contact opnemen met 
het servicepunt.

• Goed stevig schoeisel
Trekt u binnen graag uw schoenen uit maar heeft 
u een gladde vloer, denkt u dan aan pantoffels met 
een goed profiel voor binnen, zodat u niet kunt 
uitglijden in huis.

• Laat uw gezondheid controleren
Bent u vaak duizelig of heeft u last van uw even-
wicht, laat dan uw gezondheid controleren bij de 
huisarts. Daar kunt u ook laten controleren of de 
oorzaak van duizeligheid of evenwichtsproblema-
tiek wellicht ligt bij medicijngebruik.

• Laat uw ogen nakijken
Als uw zicht goed is, dan zal de kans op val inciden-
ten een stuk kleiner zijn. Laat daarom geregeld uw 
ogen nakijken bij de opticien. 

• Hulpmiddelen 
Overweegt u een hulpmiddel, dan kunt u gebruik 
maken van een ergotherapeut om u goed te laten 
adviseren. De ergotherapeut zit namelijk in de  
basisverzekering van de ziektekostenverzekering.

Bron: www.valpreventie-ouderen.nl 

   

Valpreventie
Vallen in of om het huis blijft de meest voorkomen-
de oorzaak van letsel bij ouderen. Vandaar dat wij 
aandacht willen besteden aan de mogelijkheden 
om valpreventie toe te passen. 
We hebben tips voor u op een rijtje gezet. 
Ook wordt er op de diverse locaties van Welzijn- 
WonenPlus extra aandacht besteed aan valpreven-
tie, bijvoorbeeld door het geven van workshops. 
Vraag uw consulent naar de mogelijkheden.

APRIL
BLOEIEN
BLOESEM
HYACINT
JONGEN
KALFJE
KNOPPEN
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MEI
NATUUR
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TULP
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VOORJAAR
ZON
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