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Gemeente Hoorn helpt armoede te voorkomen
Wethouder Judith de Jong: ‘Het is
belangrijk dat iedereen mee kan
doen. Bijvoorbeeld door lid te zijn
van een vereniging of door naar
het zwembad te kunnen gaan. Voor
mensen met een klein inkomen of
die weinig te besteden hebben, is
dat niet vanzelfsprekend. Het gaat
bijvoorbeeld om de groep mensen die
wel een hoog inkomen hebben, maar
door schulden van een heel klein
bedrag (leefgeld) per maand moeten
rondkomen’. De gemeente biedt die
groep de helpende hand en past zij

daarnaast de vermogensgrens voor
bijstandsgerechtigden aan.
Sport- en cultuurstrippenkaart
De groep mensen die met een
beperkt leefgeld moeten zien rond te
komen krijgen de mogelijkheid mee
te doen aan sportieve en culturele
activiteiten in Hoorn. Door het
aanvragen van de gratis de sport- en
cultuurstrippenkaart kunnen zij de
entree, het lidmaatschap of deelname
aan een sport of activiteit betalen.
Daarbij kunnen zij kiezen uit een
of meer van de 138 aanbieders,
zoals sportclubs, de bibliotheek,
muziekverenigingen, musea, de
schouwburg, een kinderspeelparadijs
of de kunstijsbaan.
Aanpassing vermogensgrenzen
Verder trekt de gemeente de
vermogensgrens voor bijzondere
bijstand gelijk met de grens

Zilvermatinee
Het is alweer enige tijd geleden dat
ik als burgemeester van Velsen een
bijeenkomst over sociale veiligheid
voorzat. Mijn publiek bestond
vooral uit ouderen, die zowel
klachten over als oplossingen voor
het onveiligheidsvraagstuk op tafel
legden.
Eén suggestie: ‘Zorg dat de
schouwburg en de bioscoop
meer matinees programmeren,’
werd zowel door mijzelf als mijn
veiligheidsambtenaar ten onrechte
terzijde geschoven. Die zou namelijk
niet in het thema van de bijeenkomst
passen. Achteraf, toen bij mij de
zilveren draden door het goud heen
blonken, besefte ik hoe terecht die
suggestie was, want ik voelde me
niet meer senang in het donker. Niet
alleen vanwege tasjesrovers maar
vooral door mijn eigen onhandigheid.
Sinds kort ga ik daarom het liefst

naar een middagvoorstelling, waar
ik dan overwegend zilveren hoofden
aantref.
Concertpubliek bestaat al sinds
jaar en dag voornamelijk uit ouder
publiek, maar dat vind ik geen
probleem. Zolang muziekliefhebbers
vanaf hun vijftigste een abonnement
bestellen zullen de concertpodia er
niet onder lijden, dat de jeugd liever
naar popfestivals gaat. Maar houd dan
ook meer rekening met ons! Niet af en
toe, maar structureel. Programmeer
op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddagen interessante
voorstellingen en concerten. Geen
bejaardenentertainment, maar mooie
eenakters van bijvoorbeeld Edgar
Albee, Samuel Beckett of nieuw talent.
Een opera mag ook.
Toneel- en muziekminnares
Anneke van Dok

die voor andere vormen van
inkomensondersteuning gelden.
Tot nu toe mocht je maximaal
€ 1.500 als alleenstaande en € 2.500
als gehuwden/samenwonenden
aan eigen vermogen hebben om
bijzondere bijstand te krijgen.
Met terugwerkende kracht gelden
daarom per 1 januari 2017 de
volgende vermogensgrenzen voor de
bijzondere bijstand:
• € 5.920 voor alleenstaanden;
• € 11.840 voor alleenstaande ouders
en gehuwden/samenwonenden.
Deze normen gebruikt de
landelijke overheid ook, en
gebruikt de gemeente al voor de
individuele inkomenstoeslag,
individuele studietoeslag, sport- en
cultuurstrippenkaart en de collectieve
aanvullende zorgverzekering.
Kijk voor het aanvragen van de
strippenkaart op www.hoorn.nl/
strippenkaart of bel met de gemeente
0229 -25 22 00 voor meer informatie
over de kaart en/of de gewijzigde
vermogensgrenzen.

Wat is 1.Hoorn?
Inwoners van Hoorn kunnen
bij 1.Hoorn terecht voor
ondersteuning en zorg op het
gebied van welzijn, opvoeding,
jeugdzorg, werk en inkomen.
Wilt u iemand van 1.Hoorn
persoonlijk spreken? Een vraag
stellen of uw zorg over iemand
anders uiten? U bent van harte
welkom op een van de drie
inloopspreekuren. Voor in
formatie over de locaties en de
bezoekuren kunt u bellen met de
gemeente 0229-252 200 of mailen
via info@1punthoorn.nl.
Zie ook de website van de gemeente
www.hoorn.nl.

Senioren
van Hoorn
pak uw
kans!
Deze oproep heeft alles te maken
met uw welzijn en veiligheid in
Hoorn. De aanbevelingen voor
de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018, namens de
Ouderenraad, naderen hun
voltooiing. Voor u tot 10 juli a.s.
de kans om nog zaken die u mist
in de gemeente of ideeën toe te
voegen. U kunt ze doorgeven aan
het secretariaat, zie achterzijde van
de INFO, per brief of via de mail.
Stichting ouderenraad werkt aan
een seniorvriendelijke stad en we
betrekken u graag bij dat proces.
De volgende stap in dat proces
is het kenbaar maken van
de aanbevelingen naar alle
politieke partijen in de gemeente
Hoorn. Zij gaan deze zomer hun
programma schrijven voor de
verkiezingen. Daarom bieden
wij hun onze aanbevelingen,
bijna op een presenteerblaadje
aan, om deze mee te nemen in
de verkiezingsprogramma’s. Op
11 juli a.s. vergadert het algemeen
bestuur over de aanbevelingen.
Wilt u daarbij zijn? Laat het via het
secretariaat dan even weten.
De vakantieperiode staat weer
voor de deur. Veel mensen gaan
op pad of krijgen logees. Zelf weet
ik, door invaliditeit van mijn man,
dat het deze zomer thuis gevierd
wordt. Maar achter in de tuin of
af en toe op een terras zoeken we
het vakantiegevoel gewoon op.
Klagen heeft nog nooit iemand beter
gemaakt en dat proberen we ook
niet te doen.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken
voor de gelukwensen/bloemen die
ik mocht ontvangen t.g.v. van de
koninklijke onderscheiding op 26
april jl. in de Oosterkerk. Lid in de
Orde van Oranje Nassau worden,
wat een eer en nooit verwacht. Heel
bijzonder om dat mee te maken.
U allen een mooie zomer gewenst en
tot ziens.
Marian van Berkum-Schouten
voorzitter Stichting Ouderenraad Hoorn

Orchidee
Hij zat voorover
gebogen op een bank
op de Westerdijk. Toen
ik terugkwam, zat hij
er nog. Zijn bovenlijf
schommelde wat heen
en weer. Een klein wollen
mutsje op zijn achterhoofd geplakt.
De handen vlak tegen elkaar tussen
de knieën. Zijn leeftijd schatte ik
gelijk aan die van mij: geboren
ergens aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog.
Voorzichtig schoof ik naast hem, wat
hij goed vond. Zacht neuriede hij
een liedje, dat ik herkende: “Je bent
als een wilde orchidee” ooit fraai
gezongen door Willy Alberti. “Mooi
liedje”, zei ik, “je hoort het niet vaak
meer”. Dat beamend, vertelde hij dat
het een favoriet nummer was van
het meisje waar hij lang geleden mee
ging. Het had kort geduurd; ze was
niet zo trouw, net als de vrouw in
het lied. Later zag hij haar vaak met

andere jongens, nooit lang
dezelfde.
Nee, hij was nooit getrouwd,
die eerste ontrouw had hem
schuw gemaakt. Nog wel
eens geprobeerd, maar het
werd niets.
Werken ook niet. Het park was zijn
wereld geworden. “De vogels”, vond
hij, “zingen nooit vals en Willy
Alberti ook niet”. Daarom was het
goed toeven hier op zijn bankje. Men
liet hem ook met rust, ik was een
uitzondering die de regel bevestigt.
Ze was overleden, het stond
vandaag in de krant. ”Gek hé, zo
lang geleden en toch ben ik de hele
dag verdrietig!”. Zwijgend beroerde
ik steels zijn schouder. Bij mijn
opstaan neuriede hij verder: “Je brak
vele harten en ook dat van mij”. Het
duurde even voor ik het weer een
mooie dag vond.
G. Vlaar

Het heeft de Koning behaagd…
Tot haar grote
verrassing werd
Marian van Berkum
op 26 april jl.
benoemd tot lid
in de orde van
Oranje-Nassau.
Deze koninklijke
onderscheiding
is met recht een
kroon op haar
maatschappelijke
betrokkenheid
op vele fronten.
Want naast haar
voorzitterschap van
de Ouderenraad
Hoorn zet zij zich als bestuurder en
vrijwilliger met hart en ziel in voor
de lokale gemeenschap. Dit onder
het motto: “Gebruik je talenten in de
maatschappij, help elkaar en heb er
ook plezier aan!”
Een motto dat zij bijvoorbeeld van
2002 tot 2010 als gemeenteraadslid
in Hoorn volop in praktijk heeft
gebracht. Zo ook bij het Rode Kruis
in West-Friesland, waar zij al zo’n 20
jaar vrijwilliger is. Haar bestuurlijke
betrokkenheid bij de Operette- en
Musical vereniging Zwaag was met
bijna evenveel jaren zeker geen
eendagsvlieg.
Wie nu denkt dat daarmee de lijst

van verdiensten
wel ophoudt,
vergist zich. Want
het CDA Hoorn
en KBO Zwaag
maken nog steeds
dankbaar gebruik
van haar kennis
van zaken. En op
haar decennialange
lidmaatschap van
de werkgroep
Avondwake van de
parochie in Zwaag
kijkt zij terug met
de woorden: “Mooi
maar zwaar werk”.
(Zie voor de verdere details
www.ouderenraadhoorn.nl)
Het zal ons niet verbazen als
deze opsomming niet compleet
is en, Marian kennende, zullen
organisaties in de toekomst vast een
beroep op haar talenten doen.
Redactie

KBO gefeliciteerd!
Stichting Ouderenraad Hoorn
feliciteert KBO Zwaag met hun
60-jarig bestaan. Wij weten dat dit
op verschillende dagen gevierd gaat
worden en wensen het bestuur en de
leden daarom een feestelijk jaar.

Blijk van waardering
voor mantelzorgers

Uw aanvraag Wmovoorziening is afgewezen

Wethouder Theo van Eijk: “We
waarderen het zeer dat vele mensen
zich in Hoorn als mantelzorger
inzetten voor een familielid, vriend
of buurtgenoot. Daarom willen wij
ook dit jaar in natura een blijk van
waardering geven, ter waarde van
€ 100,- aan mensen die zich inzetten
voor een ander.”
De mantelzorger kan kiezen uit
verschillende mogelijkheden,
variërend van een gezellig uitje, een
cadeaubon bij supermarkt Deen tot
extra huishoudelijke hulp.

Hoe nu verder?

De mantelzorgwaardering is er voor
alle mensen die aan inwoners van
de gemeente Hoorn hulp verlenen.
De mantelzorger zelf mag dus ook
van buiten de gemeente komen. Het
is een blijk van waardering voor
de mensen die anderen intensief
begeleiden of verzorgen. Het moet
gaan om minimaal acht uur per week
gedurende minimaal drie maanden.
U kunt uw mantelzorger(s) of
uzelf aanmelden via www.hoorn.
nl/mantelzorgwaardering. Of mail
uw gegevens, zoals vermeld op
het aanmeldingsformulier, naar
welverdiend@omring.nl. De gemeente
verstrekt de gegevens alleen aan
Omring die vervolgens contact met
de betrokken mantelzorger opneemt.
Bel voor meer informatie met de
Omring, telefoon 088-206 89 10 of
kijk op www.ouderenraadhoorn.nl.

Bezwaar en beroep
Helaas verloopt zo’n aanvraag niet
altijd zoals u zou willen of had
gehoopt. Zo kunt u een beschikking
krijgen waarin staat dat u niet voor
die hulp in aanmerking komt of dat
u veel minder uren krijgt dan u zelf
denkt nodig te hebben. Of besluit
de gemeente uw situatie niet ernstig
genoeg te vinden om u de gevraagde
scootmobiel te verstrekken. Het kan
ook zijn dat bepaalde dingen in de
beschikking niet duidelijk zijn of
dat u nog aanvullende vragen heeft.
Is dat het geval, belt u dan eerst met
de afdeling van de gemeente die u
de beschikking heeft gestuurd. Die
neemt dan samen met u het besluit
door.
Bent u dan nog niet tevreden, dan
is het indienen van een bezwaar
een mogelijke volgende stap. Maar
voordat u daartoe overgaat is het
handig eerst de bezwaarkaart van
de Nationale Ombudsman door
te lezen. U kunt dan zien of de
bezwaarprocedure voor u wel de
juiste weg is of dat er misschien ook
andere, betere en misschien snellere
mogelijkheden zijn om uw probleem
op te lossen.

NIEUW: Mantelzorgers krijgen steun
met extra huishoudelijke hulp.
Mantelzorgers kunnen sinds kort
extra ondersteuning aanvragen
voor huishoudelijke hulp. Deze
professionele hulp kost een mantel
zorger € 5,00 per uur. De rest van
het tarief wordt betaald door de
gemeente. In de gemeente Hoorn is
de extra hulp zelfs gratis als deze
wordt ingezet via bovengenoemde
mantelzorgwaardering. Bel voor meer
informatie met de gemeente, telefoon
0229-252 200 of kijk op
www.ouderenraadhoorn.nl.

Volgens de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) moeten
gemeenten mensen in bepaalde
situaties hulp bieden. Het gaat
daarbij om degenen die behoeft
hebben aan huishoudelijke hulp,
aanpassing van de woning,
dagbesteding, vervoer of opvang
buitenshuis.
Als u een aanvraag voor zo’n vorm
van ondersteuning indient gaat de
gemeente met u in gesprek, het
zogenoemde keukentafelgesprek,
om te kijken of en hoe zij u het
beste kan helpen. Als het goed
is ontvangt u uiteindelijk een
beschikking . Daarin laat de
gemeente weten dat zij besloten
heeft om u bijvoorbeeld tien uur
huishoudelijke hulp toe te wijzen.

Als u toch heeft gekozen voor die
procedure dan bestaat de kans
dat de gemeente na rijp beraad uw
bezwaar toch ongegrond verklaart.
U staat dan niet meteen met lege
handen, want als u wilt kunt u

vervolgens bij de bestuursrechter
in beroep gaan. Houdt u er
wel rekening mee dat aan zo’n
beroepsprocedure wel kosten zijn
verbonden, zeker als u daarvoor
een mediator of advocaat wilt
inschakelen. Ga daarom na of uw
rechtsbijstandverzekering dergelijke
kosten dekt en u desgewenst een
bepaalde advocaat kan aanbevelen.
Overigens duurt een
beroepsprocedure al gauw een
paar maanden tot een jaar en veel
langer als u of de gemeente in hoger
beroep gaat.

Doen of niet doen?
Zo beknopt en simpel samengevat
lijkt het niet zo moeilijk om via
bezwaar en zo nodig beroep alsnog
de gewenste Wmo-voorziening te
krijgen. Wmo-cliënten die daar
mee te maken hebben gekregen,
weten wel beter. Garantie op
succes is daarom moeilijk te geven.
Bovendien vergen beide trajecten,
vooral die bij de bestuursrechter,
vaak veel tijd en energie. Laat
u daar niet op voorhand door
afschrikken en zorg dat u alles
vooraf goed overdenkt. Laat u
zich daar eventueel bij helpen.
Een oriënterend gesprek met
een advocaat of mediator geeft u
misschien al wat meer houvast
voor de te ondernemen stappen.
Op www.ouderenraadhoorn.nl
vindt u meer informatie over beide
procedures voor het geval u daar
mee te maken krijgt.

Colofon
Dagelijks bestuur Ouderenraad
Marian van Berkum-Schouten,
voorzitter
Fruitlaan 111, 1689 HH Zwaag
0229-23 74 70
Marjan van Bennekom-Hendriksen,
secretaris
Tinnegieter 95, 1625AV Hoorn
0229-23 07 97
Kees Bot, penningmeester
Fruitlaan 87, 1689 HH Zwaag
0229-29 70 26
Piet de Boer, algemene zaken
van den Bosstraat 10, 1624 GH
Hoorn 0229-21 06 57
Jan Olijve, adviseur namens Stichting
De Wering
Koopvaarder 1, 1625 BZ Hoorn
088-00 75 140
Redactie INFO en website
Mark Renaud, Gerard van der Meer
en Bert Schaper
Redactieadres:
mrenaud@versatel.nl
Boomgaarden 43, 1695 BN Blokker
0229-20 36 18
Websitebeheer:
bert.schaper@tiscali.nl
Poldermolen 1, 1622 KP Hoorn
0229-21 64 22
Gratis abonnement op INFO
Ouderenraad Hoorn?
Bel Martina Rappange: 0229-26 46 27
of mail naar martina@famsegers.nl
Zij stuurt u het blad digitaal toe of zij
wijst u voor de papieren edities op de
afhaalpunten bij u in de buurt.
Zie ook www.ouderenraadhoorn.nl
Leden van de ouderenbonden
ontvangen INFO via hun lokale bond.
Ouderenraad: Marjan van Bennekom
0229-23 07 97
m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl
KBO Hoorn: Ben van de Kamer
0229-21 71 27
benvandekamer@gmail.com
KBO Zwaag: Thea Knijn
0229-23 02 65, theaknijn@kpnmail.nl
KBO Blokker: Hans de Heij
0229-23 22 06, j.a.de.heij@kpnmail.nl
PCOB Hoorn: Hans de Bruijn
0229-23 09 42, pcob-hoorn@live.nl
De Wering Wonenplus:
Piet Koelemeijer, 088-00 75 140
p.koelemeijer@dewering.nl
Sportopbouwwerk:
Pedro Koning, 0229-25 22 00
Sportopbouwwerk@hoorn.nl
Seniorencircuit: Netwerk
0229-23 43 90, info@netwerkhoorn.nl

Hulp en advies aan ouderen
Als niet alles u meer lukt, dan is er op
allerhande manieren ondersteuning
te krijgen. Vaak bij eigen familie en
kennissen, maar ook van vrijwilligers
en professionals. In Hoorn is MEE &
de Wering een belangrijke aanbieder.
Onafhankelijk ouderenadviseur
Onze adviseur brengt samen met
u uw hele situatie in kaart en hij
weet goed de weg in het woud van
mogelijkheden voor professionele
ondersteuning en allerlei
vrijwilligersorganisaties. Hij kan u
ook ondersteunen bij het aanvragen
van voorzieningen vanuit de Wmo,
zoals huishoudelijke hulp, taxipas en
andere zaken. Ook heeft hij kennis
van de zorgverzekeringswet en de
Wet Langdurige Zorg (WLZ). Als u niet
weet waar u terecht kunt, dan kunt
u hem vragen bij u thuis langs te
komen.

Wonen Plus en vervoersdienst
WonenPlus heeft met name
vrijwilligers voor praktische zaken.
Bijvoorbeeld tuinvrijwilligers,
mensen die boodschappen
kunnen doen of kleine klusjes,
vriendschappelijk huisbezoek en nog
veel meer.
Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers zijn er in alle soorten en
maten, van 15 jaar tot 88 jaar. MEE &
de Wering kan u een leuke en zinvolle
tijdsbesteding bieden.
Contact en meer info
Meer informatie vindt u op de website
www.meewering.nl. Voor al uw vragen
is er een centraal telefoonnummer
088-0075140

Wering Steunpunt
Dit steunpunt heeft onder andere
geschoolde bezoekvrijwilligers, zodat
een eventuele mantelzorger even
vrijaf kan nemen.

Gehandicaptenparkeerkaart nu ook
online aan te vragen
De gemeente geeft twee soorten
gehandicaptenparkeerkaarten uit:
de kaart voor bestuurders en die
voor passagiers. Voor de aanvraag
van een gehandicaptenparkeerkaart
betaalt u € 62,50.
Voor een nieuwe aanvraag is
een medisch advies nodig. Een
onafhankelijke keuringsarts zal
in dat geval contact
met u opnemen. Als
de aanvraag wordt
toegekend, krijgt
u daarvan bericht
en kunt u de kaart

zonder afspraak bij de servicebalie
op het stadhuis afhalen.
Deze kaart kunt u aanvragen bij het
stadhuis of online via www.hoorn.nl/
gehandicaptenparkeerkaart.
Kijk voor de voorwaarden op die site.
Of bel met de gemeente
0229 -252 200 om de aanvraag aan
het loket op het stadhuis te regelen.
Ook op onze website
www.ouderenraadhoorn.nl staat
uitgebreide informatie over de
gehandicaptenparkeerkaart.

Activiteiten 15 juni t/m 31 augustus
28 juni 09.30 uur
		
		

Fietstocht imkerij de Bijenstal Opperdoes
KBO Blokker, plein Primera Westerblokker
Toegang € 17,50, introducé € 20,-

24 juli t/m 4 aug
		

Zomerschool 50+ met zeer diverse workshops
voor elk wat wils
Vraag het programmaoverzicht aan bij Netwerk
Inschrijven van 5 t/m 26 juni; tel. 088-0075140

