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nMet de beelden van Sail nog op mijn netvlies denk ik aan vervlogen 

tijden. Toen de indrukwekkende tall ships het Amsterdamse IJ 
uitvoeren, werd ik overvallen door een gevoel van melancholie. 
Waar zijn de tijden van de echte Hollandse helden die nieuwe landen 
ontdekten en Nederland op de wereldkaart hebben gezet?

Ik denk aan onze eigen helden uit West-Friesland. In onze vorige  
editie van Huis&Raad besteedden wij aandacht aan Dirk Brander,  
de eigenzinnige eigenaar van de Kaasfabriek in Hoogkarspel. Deze 
Huis & Raad vertelt u over Nanne Jansz. Groot, pionier op het gebied 
van het telen van zaad. Beide mannen ontdekten nieuwe manieren om 
hun producten te verwerken en oogsten roem en waardering, soms tot 
ver over de grenzen. Waar ons kleine West-Friesland groot in kan zijn.

Laten de helden uit vervlogen tijden een voorbeeld zijn. Ook u en ik 
kunnen een steentje bijdragen om West-Friesland een beetje mooier te 
maken. Neem het gemeentegroen. Met recht groen, weinig kleur. Alle 
bezuinigingen zorgen ervoor dat het zeker niet beter wordt. Het wordt 
financieel nooit meer zoals het was bij de gemeenten. Minder overheid 
en terug naar de burgers, dat is de nieuwe maatschappij. Nu kunnen we 
klagen dat die overheid zich terugtrekt. Daar is ook alle reden toe; de 
belastingen blijven stijgen en feitelijk krijgen we minder terug. 

Beter is om zelf initiatief te nemen. Waarom niet met de buren om 
tafel om met elkaar de handen ineen te slaan. Variatie zal de straten 
een eigen gezicht geven. Wanneer we het samen doen, versterkt dat het 
sociale contact. Wilt u met een aantal mensen de uitdaging aangaan, 
bel mij gerust. Ik ondersteun dit initiatief en kom graag bij u langs. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Huis&Raad!
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coverstory

Als algemeen directeur van Wilgaerden heeft Iris van Bennekom veel te maken met de huidige 

zorgtransities. In feite moeten Wonen en Zorgen op een nieuwe manier worden ingevuld.  

Daarom is het contact met Het Grootslag de laatste jaren intensiever geworden.

vertrouwen in 
toekomst van ouderen
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meehelpen in de keuken als ze dat willen. 
Daar krijgen ze juist zelfvertrouwen van.  
Het is een hele andere manier van zorgen 
- onze medewerkers moeten er ook aan 
wennen - maar het werkt boven verwachting.” 

Kwaliteit van wonen
De intensievere samenwerking met  
Het Grootslag bevalt Van Bennekom goed. 
“Het verloopt allemaal erg soepel. We voelen 
elkaar aan, hebben veel dezelfde ideeën  
over kwaliteit van wonen en leven. Net als  
Het Grootslag zetten wij altijd het belang 
van de bewoners voorop. We hebben samen 
al enkele mooie projecten mogen realiseren, 
zoals De Wilgenhof in Wervershoof.  
Een kleinschalig woonproject voor 
dementerende ouderen. De appartementen 
worden verhuurd door Het Grootslag en  
wij verzorgen de zorg. Het mooie aan  
De Wilgenhof is dat de woningen eruit zien 
als normale woningen en dat de bewoners 
zoveel mogelijk de vrijheid krijgen. Een 
ander voorbeeld is het project in Bangert 
Oosterpolder, waarbij zorgwoningen boven 
een nieuwe vestiging van Deen gebouwd 
worden. Vanwege de crisis heeft het project 
lang stilgelegen, maar onlangs werd de 
overeenkomst getekend. Het Grootslag  
gaat de woningen beheren en wij leveren  
de zorg. En zo staat er nog meer op stapel.  
Ik verheug me erop! Dankzij organisaties  
als Het Grootslag zie ik de toekomst  
van ouderen in West-Friesland vol 
vertrouwen tegemoet.”

er minder ouderen in onze zorglocaties 
wonen? Dat vergt aanpassingen en die 
hebben we gedaan. In de toekomst willen 
we ons vastgoed zoveel mogelijk bij 
woningstichtingen onderbrengen.  
Nieuw vastgoed beheren we niet meer. 
Ook hebben we een managementlaag 
weggehaald en de zorgteams meer eigen 
verantwoordelijkheid gegeven. Dat was 
best spannend, maar het resultaat is mooi. 
De locaties en zorgteams werken veel meer 
samen, ze leren van elkaar, de lijnen zijn 
kort. Ook hebben ze meer ruimte voor hun 
eigen inbreng en dat levert fantastische 
creatieve oplossingen op. Bijvoorbeeld:  
één van de ouderen met Alzheimer kwam 
van een boerderij. Hij was erg onrustig 
en wilde steeds naar zijn beesten. In een 
leegstaande kamer werd toen een ‘stal’ 
gecreëerd, sindsdien heeft de bewoner  
echt zijn plekje gevonden. Het zijn vaak  
hele simpele dingen die het ‘m doen.”
Er zijn ook veranderingen voor de bewoners, 
vertelt Van Bennekom. “Voorheen 
kwamen bewoners in een zorginstelling en 
ineens werd alles anders. Geen wekelijks 
kaartavondje meer, geen gymnastiekuurtje. 
Zelfs dagelijkse zaken als koffie zetten, 
koken en afwassen werden uit handen 
genomen. Nu zeggen we: probeer iemand 
zoveel mogelijk zichzelf te laten blijven en 
in zijn waarde te laten. Het zijn toch niet 
ineens andere mensen geworden omdat 
ze bij ons komen? Laat iemand die van 
afstoffen houdt, alsjeblieft afstoffen. Laat 
de mensen samen aardappels schillen en 

In de toekomst zullen zorgorganisaties 
en woningcorporaties steeds meer gaan 
samenwerken om ‘hun’ bewoners een fijne 
woonzorgomgeving te kunnen bieden.  
Iris van Bennekom is algemeen directeur  
van Wilgaerden, een ouderenzorgorganisatie 
met zestien zorglocaties in West-Friesland. 
Wat houdt de zorgtransitie volgens haar in? 
“In het kort komt het erop neer dat de 
regering vindt dat mensen die zorg nodig 
hebben zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
blijven wonen”, vertelt ze. “De zorg moet 
bij de mensen thuis worden aangeboden. 
Voor de ouderenzorg betekent dit dat alleen 
ouderen die een hoge zorgindicatie hebben 
- denk aan Alzheimer of Parkinson - nog 
in een verzorgingshuis komen. Vertaal je 
dit door naar Wonen, dan betekent het 
dat er meer huurwoningen nodig zijn en 
minder woonplekken in verzorgingshuizen. 
Maar die woningen moeten wel zo worden 
ingericht dat ouderen of andere mensen 
met een beperking er zo lang mogelijk 
kunnen wonen. Met een grote badkamer 
bijvoorbeeld, een grote slaapkamer, brede 
deuren en een stalling voor de booster. Een 
goede samenwerking tussen woningstichting 
en zorgaanbieder is dus heel belangrijk.  
Want wij hebben verstand van zorgen en  
zij van wonen.”

Creatieve oplossingen
Toen Van Bennekom twee jaar geleden bij 
Wilgaerden kwam, was haar grootste uitdaging 
de organisatie toekomstbestendig te maken. 
“Hoe houd je de organisatie rendabel als 
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“Het zijn toch niet ineens 
andere mensen omdat ze in een 

woonzorglocatie komen wonen?”

Iris van Bennekom
algemeen directeur Wilgaerden:

Tip van Iris 
“In het leven draait het om samen doen  

en ertoe doen. Laten we er samen voor  

zorgen dat iedereen ertoe doet.”
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onZe trots

Een slootje met een bootje, een bruggetje en twee huisjes in het groen. Dit pittoreske  

plaatje zou niet misstaan in een sprookjesboek. Maar wanneer u bij het karakteristieke 

huisje op Zwaagdijk 33 aanklopt, is het niet de boze heks, maar een lieftallige grootmoeder 

die de deur opendoet.

‘Hans & grietje huis’  
op Zwaagdijk

“ Nooit overwogen 
om te verhuizen”

Niet alleen het huisje is op leeftijd, ook de 
bewoonster mevrouw Commandeur-Deen. 
Ze is 91 en woont sinds 1954 op nummer 
33. “Ik kom oorspronkelijk uit Grootebroek, 
maar voel mij hier helemaal thuis. In 1953 
ben ik getrouwd met een ‘echte’ Zwaagdijker. 
Het eerste jaar van mijn huwelijk bleef ik  
bij mijn ouders inwonen, een jaar later 
kregen we ons eigen stekkie op Zwaagdijk.  

Het is een klein en praktisch huis. Ik heb 
een slaapkamer en een badkamer beneden 
en zolang mijn gezondheid het toestaat,  
wil ik hier nog lang blijven wonen.” 

Wegens ziekte moest mevrouw Commandeur 
tijdelijk in een verzorgingshuis verblijven. 
Gelukkig kon zij terugkeren naar haar eigen 
woning. ‘’Ik geniet weer van mijn huisje 
en tuintje. Met hulp van mijn dochter 
Tineke red ik me wel. Zij brengt mijn 
boodschappen en onderhoudt mijn tuintje. 
Het enige wat ik doe is mooi een ‘koppie 
doen’ en met plezier uit het raam kijken.  
Ik ben zo heel tevreden.”

De twee onder-een-kapwoningen in  
het lintdorp Zwaagdijk zijn een van de 
oudste huizen van Het Grootslag. In 1949 
werden de huizen gebouwd in opdracht  
van woningbouwvereniging Sint Laurentius 
uit Hoogkarspel. Van het Rijk ontving Sint 
Laurentius een bijdrage voor de bouw van 
woningen voor ‘minder draagkrachtige 
gezinnen’. Wie de bescheiden woningen op 
nummer 31 en 33 nu ziet, denkt niet aan 
eengezinswoningen. “Toch ging het allemaal 
prima, ook in onze jongere jaren samen 
met onze twee dochters”, beaamt mevrouw 
Commandeur. “Tegenwoordig zie je grote, 
ruime huizen, maar we hebben nooit over-
wogen te verhuizen. Nu ben ik in m’n eentje 
en ik blijf lekker zitten”.

W oningen
Twee-onder-een-kap
W oonpl aats
Zwaagdijk-Oost
Gebouwd
Anno 1949
Huid ige bestemming
Verhuur 

2 september 2015 is mevrouw  
Commandeur-Deen overleden.  
Na overleg met familie is het  
artikel geplaatst.
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bijna voor niKs

bijna voor niks

OOk een gOed idee?
Heeft u ook een idee om voor bijna niets artikelen  

op te knappen of te maken? Laat het ons weten via  
huisraad@wst-hetgrootslag.nl en wie weet staat  

uw idee de volgende keer in Huis&Raad.

In het bos kunt u mooie 

boomstammen tegenkomen. 

Neem er eens één mee naar 

huis ter decoratie. Zo heeft u 

een originele bijzettafel. Laat de 

boomstam eerst goed drogen 

en zorg dat er geen ongedierte 

meer uitkomt. Verf deze daarna 

in een kleur die u mooi vindt. 

Succes met zoeken! 

Bijzettafeltjes 
van boomstammen 

DOE HET ZELF

Haal buiten binnen!

Zelf een houten 
kindertafel maken

Benodigdheden: 

•	Een	plaatje	hout	

	 (maat	bepaalt	u	zelf)

•	Verf

•	Schroeven

•	Haken

•	Bevestigingsmateriaal		

 voor aan de muur 

	 (pluggen	en	schroeven)

Benodigdheden: 

•	4	x	poten	45(h)x3,5(b)x3,5cm(d)	

•	4	x	hoekbeugel	ong.	2x2cm

•	1	x	tafelblad	40(b)x50(d)x2cm(h)

•	Doos	schroeven,	let hierbij 

	 op	de	dikte	van	het	tafelblad

•	Verf

•	Houtplamuur

•	Zaag

Een	kapstok	kunt	u	prima	zelf	maken.	 

Eerst	plaatst	u	de	haken	op	het	plaatje	

hout en tekent af waar de gaatjes moeten 

komen.	Daarna	boort	u	de	gaatjes	voor	

de haken en het bevestigingsmateriaal. 

Vervolgens	schildert	u	het	plaatje	hout 

in de gewenste kleur. Na het drogen 

bevestigt u de haken en hangt u de 

zelfgemaakte	kapstok	aan	de	muur.

Zaag	de	tafelpoten	en	het	blad	op	 

de juiste maat. Geef alle onderdelen 

een eerste verflaag. Zodra alles 

gedroogd	is,	zet	u	de	tafel	volledig 

in elkaar met schroeven.  

Als laatste werkt u de gaatjes weg met 

houtplamuur	en	kunt	u	de	tafel	nog	

een keer schilderen. Succes en veel 

plezier	met	deze	leuke	kindertafel.

Zelf een kapstok maken 

In oktober vallen de kastanjes weer uit de bomen.  

Om	uw	woonkamer	een	herfstachtige	sfeer	te	brengen,	 

kunt	u	kastanjes	zoeken.	Doe	deze	in	een	glazen	vaas	of	

bak,	plaats	de	kaars	erop	en	uw	herfstdecoratie	is	klaar.

Haal de herfstsfeer in huis 



ons Huis uw tHuis

Als een decorbouwer
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“Elke bezigheid 
heeft een 

eigen plekje”

Als jonge moeder fietste ze vaak met haar 
dochters door Westwoud, op weg naar het 
zwembad. En altijd dacht ze: ‘wat een gezellig 
dorp, hier zou ik best willen wonen.’

De rust
“We hebben altijd de rust opgezocht”, vertelt 
Maria Goos. “Veertig jaar geleden kwamen 
we van een bovenwoning in Amsterdam naar 
de Botter in Hoorn, waar onze drie dochters 
een heerlijke jeugd hebben gehad. Na elf 
jaar in een kleiner huis kwam dit op ons pad. 
Toevallig ontdekte ik dat in Westwoud nieuwe 
seniorenwoningen werden gebouwd. We  
waren er als de kippen bij! Mijn moeder,  
een echte Amsterdamse, begreep er niks van.  
Wat moesten we nou in een dorp? Maar wij 
waren blij. We genieten nog elke dag van het 
groen om ons heen.” 

Feestelijke stickers
De muren in de woonkamer zijn echte 
eyecatchers: de één is paars, de ander bruin 
met strepen en weer een ander is beplakt met 
feestelijke stickers. Maar de levensgrote stenen 
in een rivier - een tafereel uit Nieuw Zeeland - 
springen het meest in het oog. Maria plakte dit 
fotobehang van Karwei eigenhandig tegen de 
muur. “We hebben ook eens een mediterraan 
terras met uitzicht op zee gehad. Anderen 
vonden het ‘reisbureau-achtig’, maar ik vond  
het mooi.”

Hier wonen
Mar ia G o os (75) en 

Simon De Ringh De Vr ies (80), 
al  57 jaar getr ouwd

De Yuri bank is design en 

gekocht bij Bot Wonen & 

Slapen. “Als het om zitten 

en slapen gaat, moeten de 

meubels niet alleen mooi, 

maar ook praktisch zijn.”



In de souvenirkast bewaart Maria dierbare 

snuisterijen en souvenirs van mooie reizen 

naar verre landen, zoals een verzameling 

Baboesjka’s uit Rusland.

Maria is een impulsieve koper en loopt vaak 

zomaar ergens tegenaan. Zoals de boedha-

beelden van Leen Bakker. “Twee voor de prijs 

van één, die kon ik echt niet laten staan.”

Decorbouwer
De inspiratie voor haar inrichting haalt 
Maria gewoon uit zichzelf. Als ze de 
creatieve kriebels krijgt, pakt ze de artistieke 
schilderskwast of geeft ze met een verfkwast  
de muur een andere kleur. “Ik voel me soms net 
een decorbouwer”, lacht ze. “Dan loop ik weer 
te slepen. Eerst wacht ik tot mijn man in bed 
ligt en dan schuif ik net zolang met banken en 
tafels tot het naar mijn zin is.” 

eigen plekje
In de eetkamer, die ‘later’ als slaapkamer kan 
dienen, staat een moderne eettafel met zes 
stoelen in drie verschillende kleuren: wit, 
crème en grijs. “Ja, leuk hè”, zegt Maria. “Ik 
kon niet kiezen”. Bij de elektrische openhaard 
staan twee moderne fauteuils. “In dit hoekje 
drinken we gezellig onze koffie”, vertelt de 
vrouw des huizes. In de keuken is genoeg 
ruimte voor een kleine tafel, maar in plaats 
daarvan wordt ontbeten aan de ontbijtbar 
met krukken. “Veel gezelliger.” En als het 
mooi weer is, zit het stel graag in de beschutte 
achtertuin… Zo heeft elke dagelijkse bezigheid 
zijn eigen plekje gekregen. Voor zolang als het 
duurt. Want als Maria’s kriebels opborrelen is 
morgen alles weer anders.

OOk in Huis&RAAd?
Stuur een mail naar huisraad@wst-hetgrootslag.nl  
of schrijf een brief naar Het Grootslag, t.a.v. Magazine Huis&Raad,  
Postbus 90, 1693 ZH in Wervershoof.  
Wie weet zien we uw huis in het volgende nummer.
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Tip: Mocht de taart te 
snel donker kleuren dek 
dan de bovenkant af met 
aluminiumfolie.

benodigde ingrediënten 
voor 4-6 personen
•	Zakje	sausmix	uit	een	pak		
	 hartige	taartmix	óf	maak	zelf		
	 een	sausmix	van	6	eieren,	
 125 ml slagroom, peper, zout  
 en kruiden naar wens.
•	7	plakjes	bladerdeeg
•	6	eieren
•	300	gr	magere	spekreepjes
•	1	bakje	kruiden	roomkaas
•	500	gr	broccoli
•	700	gr	roerbakgroenten
 zoals prei, champignons, ui.

Maakt	u	zelf	een	sausmix	dan	
kunt u deze nu bereiden.

Bak de spekreepjes en laat deze 
uitlekken op keukenpapier. Bak
de roerbakgroenten en gesneden 
paprika kort (in de oven garen
deze nog na). Verdeel de spek- 
reepjes samen met alle groenten 
over de voorgebakken taart-
bodem en verdeel de roomkaas 
er in klontjes overheen. Giet 
de	sausmix	over	de	vulling	en	
strooi er, naar wens, geraspte 
kaas overheen. 

Plaats de taart, onder het 
midden, in de oven en bak 
op	200oC	in	20-30	minuten	
goudbruin.

bereiding
Verwarm de oven voor op 
200oC. Leg de plakjes blader-
deeg los op het aanrecht en 
laat deze even ontdooien. Snij 
de broccoli in kleine roosjes en 
kook	deze	10	minuten	voor.	
Vet een taartvorm (of ovenschaal) 
in met boter en bekleed de 
bodem en zijkanten met de 
plakjes bladerdeeg. Zet de 
taartvorm kort (ongeveer 5 min.) 
in de voorverwarmde oven en
bak het bladerdeeg even voor. 
Snij ondertussen de paprika's 
in stukjes. 

Meng	de	eieren	en	de	sausmix	tot	
een glad mengsel. 

hOOfDgeReChT

KoKen voor weinig
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Quiche & hartige taart

Eindeloos variëren!
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•	2	rode	paprika's
•	Geraspte	kaas	(bijv.	Belegen)

wat kost het om dit 
recept te bereiden?
Om dit recept te bereiden  
kost het u €	11.90*.

Tip: Bereid dit recept ook eens 
met verse spinazie i.p.v. broccoli 
en vervang de spekjes voor zalm.
Ook met gehakt, hamreepjes of 
verschillende kazen kunt u een 
heerlijke (en evt. vegetarische) 
quiche maken.

Serveertip: Lekker met een 
frisse salade erbij.

Eet smakelijk!

Met quiche kun je eindeloos variëren. (Ver)stop er verse groenten in en trakteer uzelf of uw 

gasten op een feestmaal. Van tevoren klaar te maken, af te bakken in de oven. Eet smakelijk!

Heer l i jke 
quiche met

verse gr oente
en spekjes
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gelD en wonen

Gewoon een kwestie van vergelijken en 
voordelig inkopen.  
Ook bezuinigen we niet op de gezondheidszorg, 
zoals het omhoog brengen van het eigen risico. 
Wanneer iemand van ons gezin zorg nodig 
heeft, moet geld geen belemmering zijn voor 
een bezoek aan een arts of specialist.” 
 
waar geef je het liefst geld aan uit?
“Aan vakantie. Met het hele gezin gaan we één 
keer per jaar 14 dagen op vakantie. Dit jaar was 
onze bestemming een camping in Onstwedde 
in Groningen.”

stel jullie winnen een grote 
geldprijs, wat ga je doen?
“Ik schaf direct een grote gezinsauto aan, dat 
lijkt ons heerlijk. En een reis met z’n allen naar 
Amerika. We zijn daar een aantal jaren terug 
op vakantie geweest en het land heeft mijn 
hart gestolen. Het landschap is er prachtig, de 
mensen gastvrij en sociaal en het leven minder 
gejaagd dan bij ons.”

marnix, wat doe je voor de kost?
“Sinds	16	jaar	werk	ik	als	afdelingschef	
Bloemen & Planten bij Deen in Spanbroek. 
Vanaf	mijn	17e	werk	ik	met	bloemen,	ik	
heb eerst een vakopleiding gedaan en in een 
bloemenzaak in Hoorn de fijne kneepjes van 
bloemschikken geleerd. Mijn vrouw Magda 
is fulltime huisvrouw. Met onze zes kinderen 
heeft zij haar handen vol.”

waarop zou je kunnen bezuinigen?
“We zijn al goed bezig. Op dak liggen 
zonnepanelen, die ‘draaien als een tierelier’. 
Mijn energierekening is een heel stuk 
omlaag gegaan. Ik kan het maandelijkse 
voorschotbedrag verlagen, maar laat liever het 
teveel betaalde geld in december terugstorten.  
 

In deze dure maand kunnen we het geld goed 
gebruiken. Ook hebben we een zonneboiler. 
Wanneer het weer mooi is, geeft de boiler 
genoeg warm water zonder dat de geiser  
bij moet verwarmen. Ook dat scheelt in  
het gasverbruik.” 

waarop zou je absoluut niet 
bezuinigen?
“Op goede voeding. We willen dat de kinderen 
genoeg groente en fruit eten. Levensmiddelen 
hoeven niet altijd van een A-merk te zijn. 

‘ijzeren truus’  
onmisbaar in groot gezin
Alleenverdiener én een groot gezin. Marnix Barg vindt dat geen uitdaging. “Natuurlijk blijven 

er altijd wel wensen, maar je kunt je geld maar een keer uitgeven. Onze laatste beste aankoop? 

IJzeren Truus, onze nieuwe afwasmachine!”

“Grote gezinsauto 
lijkt ons heerlijk”

nAAm: Marnix Barg

WOOnplAAts: Ibislaan  
in Andijk

HOBBy’s: Bloemschikken.  
Deelnemer Hollands beste bloem-
stylist. Vanaf zondag 13 september 
om 19.30 uur op SBS6 (8 weken).



terug in De tijDgoeDKoop op stap
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Met de elektrische bus geniet u gratis van een rondrit 

door	Medemblik.	De	bus	pendelt	tussen	Bakkerijmuseum,	

Bijenstal,	Stoommuseum	en	Kasteel	Radboud.

De	citytours	rijdt	op	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	

vrijdag,	zaterdag	en	zondag.

Informatie:
Informatie	over	Citytours	en	de	dienstregeling	vindt	u	op	

citytoursmedemblik.nl

24 oktober is er een speciale avond in het buitenmuseum.  

Alle	huizen	zijn	geopend,	er	vinden	demonstraties	van	

verschillende	ambachten	plaats	en	bezoekers	mogen	mee	op	

de	schuit	voor	een	tochtje	over	de	grachten.	De	avond	wordt	

om	20.45	uur	afgesloten	met	een	knallende	vuurwerkshow.

Informatie:
Het buitenmuseum is van 18.00 tot 21.00 uur geopend.

De entree bedraagt € 5,- per persoon.

Meer informatie kunt u vinden op zuiderzeemuseum.nl

in  het museum van de 20e eeuw in Hoorn is tot  

3 januari 2016 de expositie over 40 jaar playmobil te bewonderen.  

U	kunt	er	reusachtige,	uitgewerkte	landschappen	bewonderen.	 

Deze	landschappen	laten	kinderen	wegdromen	naar	een	 

Playmobil-wereld	van	piraten,	ridders,	draken	en	prinsessen.	 

Verder	ontmoet	u	op	de	tentoonstelling	levensgrote	Playmobil-

figuren.	Ook	is	er	genoeg	te	doen.	Er	zijn	speelplekken 

en	andere	activiteiten.	U	kunt	foto’s	maken	op 

buitengewone	en	verrassende	plekken.	

Kortom,	veel	speel-	en	kijkplezier	voor	jong	en	oud.	

Adres:
Krententuin	24	(Oostereiland)

1621	DG	Hoorn		|		0229	214	001	

Informatie:
De entree bedraagt €	8,-	voor	volwassenen	 

en	€	3,50	voor	kinderen	van	4	tot	16	jaar.

Meer	informatie	vindt	u	op	museumhoorn.nl

Citytours brengt u 
naar Medemblikker 

musea en attractiesAvond in het buitenmuseum Enkhuizen 

Museum Hoorn

Goedkope uitjes
najaar  2015

Leuk met 
kinderen!

Halloweenfair 
West-Friesland 

in het weekend van 17 oktober bezoekt de Heks Halloween  

West-Friesland. tijdens dit familie evenement worden verschillende 

activiteiten georganiseerd.	Pompoen	snijden,	schminken,	workshops,	

een	spookdoolhof,	muziek	en	vele	kinderspelletjes.	Daarnaast	zijn	er	

circa	50	kramen	met	lekker	eten	en	drinken	en	andere	leuke	producten.	

Adres:
Gouwe	Stek,	 

De	Gouw	11 

Bovenkarspel	 

(Blote	Voetenpad)	

Informatie: 
Entree: €	3,-	

Kinderen	gratis.	

Open	van	11.00	

tot	17.00	uur.	

Meer informatie: Halloweenfair.nl

Playmobil, 
40 jaar speelplezier



Omdat die al zo vol is, heb ik plateaus op 
palen gemaakt. Zo maak ik maar er een 
verdieping bij…”
Piet z’n oudste en grootste hobby is het 
houden van siervogels. Je vindt ze in 
opvallende vogelkooien, her en der in de 
tuin. “Die kooien heb ik allemaal gekregen, 
soms als wederdienst voor een goede daad.” 
Hoe Piet het voor elkaar krijgt, is niet te 
snappen, maar het past allemaal op het 
overvolle perceeltje. Vogels kwetteren om 
het hardst, bijtjes zoemen van bloem naar 
bloem en de hond scharrelt door de planten.
Niet werken volgens een plan, geen ver-
plichtingen en gaan en staan waar je wilt.  
Dat is het motto van Piet. 

Kijk in de tuin van Piet Stroomer en je  
valt van de ene verbazing in de andere.  
Een bonte verzameling van bloemen, 
planten, beelden en andere attributen 
maakt dat je niet weet waar je moet kijken. 
'Die spoort niet', hoort Piet voorbijgangers 
weleens over hem zeggen. "Maar laat mij 
maar lekker gek zijn, ik geniet me wild!”

Hoe is de tuin zo gekomen? “Dat ging 
vanzelf ”, beaamt Piet. “Ik ben gek van 
rommelmarkten en zie altijd wat leuks. Gré, 
mijn vrouw houdt me vaak tegen: ‘Piet, dit 
komt niet in huis, maar wat je doet met de 
tuin maakt me niet uit.’ Dus je begrijpt, wat 
ik niet kan weerstaan komt in de tuin.  

levensgenieter piet stroomer

Ik rommel maar wat aan
“Dit is de mooiste tijd van ons leven, geen 
zorgen, elke dag genieten.”  Die kijk op 
het leven is terug te vinden in zijn tuin. Je 
eigen weg kiezen en de natuur zijn gang 
laten gaan. “Maar dat geldt niet voor mijn 
volkstuin. Ik heb drie percelen die er  ‘spik 
en span’  uitzien, daar is geen vuiltje  te 
bekennen.’’ Behalve sierbloemen verbouwt 
hij ook fruit en groente. “De groenten 
vriezen Gré en ik samen in, zodat we 
ook ’s zomers onze eigen boerenkool en 
vruchtenjams eten. Hoe mooi wil je het 
leven hebben?”

bewoner in beelD
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Naam
Piet Stroomer
W oonpl aats
De Weel in hoogkarspel
Vr ije Ti jd
Tuinieren, siervogels houden 
en fietsen met Gré



nanne jansz. groot 1771-1855
Pionier van de Nederlandse 
zaadhandel
Je kunt Nanne Jansz. Groot beschouwen 
als grondlegger van de Nederlandse 
tuinzaadbedrijven. In het begin van de 
18e eeuw begon Nanne met de teelt van 
groentezaden op de plek waar Fruittuinen III 
is gebouwd. Hij begon met het verkopen  
van zaden of ruilde deze voor andere 
goederen. In 1813 werd hij ‘grainier’ 
genoemd, een fraaie benaming voor 
zaadhandelaar. Men noemde hem ook wel 
‘inlands koopman in zaderijen in het klein’. 

terug in De tijD 
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Soms kom je straatnamen tegen die je niets zeggen. Zo ook in het nieuwbouwplan  
De Fruittuinen in Andijk. Helemaal aan de rand van de wijk kom je de naam Nanne 
Jansz. Groot tegen. Maar wie is die persoon, wiens naam op het blauwe bordje prijkt? 
De man die ons dat kan vertellen is Joost Doef. Joost doet onderzoek naar de 
geschiedenis van Andijk en schrijft artikelen voor de vereniging Vrienden van  
Oud-Andijk. Hij brengt u terug in de tijd.

“Andijk was 
vroeger centrum 
van de zaadteelt 

en –handel”



Naam
Joost Doef

Ber oep
Kiemlaborant bij een  
enkhuizer zaadbedrijf, nu 
gepensioneerd

Vr ije t ijd
Stamboomonderzoek en  
schrijven: 'je schept iets  
unieks door je gedachten  
op papier te zetten'

Verte lt over
Nanne Jansz. groot,  
pionier zaadhandel uit Andijk
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terug in De tijD 

Kaasfabriek Hoogkarspel (1901)

1801: huis en schuur Nanne Jansz. Groot

Andijk was het centrum van de 
zaadteelt en -handel
Nanne selecteerde de beste planten om 
de kwaliteit van de zaden te verbeteren. 
Tuinders kochten groentezaden bij hem 
omdat die beter van kwaliteit waren dan de 
zaden die ze zelf wonnen. In 1818 richtte hij 
een zaadhandel op. Deze groeide gestaag en 
Nanne schakelde andere tuinders in om voor 
hem zaden te telen. Andijk groeide uit tot 
een centrum van de zaadteelt en –handel.  
De zaadhandel is jaren geleden verplaatst 
naar Enkhuizen. Veel nazaten van Nanne 
startten daar hun eigen bedrijven. 

Wonen aan de Nanne Jansz. 
Grootstraat
In de periode dat Joost Doef onderzoek  
deed naar Nanne Jansz. Groot kreeg hij  
een aanbieding voor een huurwoning in 
De Fruittuinen. Joost en zijn vrouw waren al 
enige tijd op zoek naar een seniorenwoning. 
Joost: “Met oog op de toekomst zochten  
we een 55+ woning. We willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen. Met een 
slaapkamer en een badkamer op de begane 
grond hebben we meer comfort.” Het stel 
pakte hun kans en inmiddels wonen zij  
naar volle tevredenheid in hun nieuwe 
woning. Waar? Juist, u raadt het al:  
de Nanne Jansz. Grootstraat!

Percelen van Nanne Jansz. Groot

Plan De Fruittuinen vanaf de dijk



De Hovenier vertelt 

Als de herfst aanbreekt, is het grotendeels gedaan met de 
zomerbloei. Naar een uitgebloeid terras, veranda of balkon 
staren, is gelukkig niet nodig. In een handomdraai maak je  
de buitenkamer haast net zo kleurrijk als in de zomer.  
Violen zorgen voor een en al vrolijkheid en vanaf half  
september zijn ze volop verkrijgbaar. 

In samenwerking met onze branchemerk TuinKeur hebben wij 
enkele tips om de tuin met weinige middelen te onderhouden.

"Is oktober warm en fijn,  
het zal een scherpe winter zijn" 

"Is december veranderlijk en zacht,  
geeft een winter waarmee men lacht"

"November telt dertig dagen,  
maar het dubbele aan wind en regenvlagen"

Langzamerhand krijgen 
herfstkleuren de overhand 
en maakt de tuin zich 
op voor de winter. Nu de 
bomen en planten in rust 
gaan, kunt u ze uitstekend 
verplanten. Ook planten 
kan heel goed in dit jaar-
getijde, zoals bloembollen. 
En dan maar weer uit-
kijken naar het volgende 
voorjaar.

Klaas Schutte 
mede-eigenaar den heuvel
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er Veel gereedschap heeft u niet 
nodig in de wintermaanden. 
December is een ideale maand  
om al het tuinmateriaal een 
grondige schoonmaakbeurt  
te geven en te oliën.  
Laat de tuinslang leeglopen  
en berg 'm op in de schuur.  
Verwijder de bladeren in de 
dakgoten en hark de laatste 
bladeren van het gazon. 
Heeft u vogelnestkastjes in 
de tuin? Maak deze dan goed 
schoon. Bescherm planten die 
vorstgevoelig zijn met droge 
bladeren, een juten doek,  
stro, noppenfolie of een 
kartonnen doos.  

Extra	compost	over	borders	
beschermt tegen vorst en levert 
in het volgende jaar een mooie 
bloei op.

Vul de bakken met verse grond  
en winterharde planten die voor 
kleur zorgen op uw balkon of in  
de tuin. Isoleer de bak met noppen- 
folie. Laat de drainagegaten vrij 
zodat het water weg kan stromen. 
Plant bijvoorbeeld winterbloeiende 
heide, skimmia en klimop.

Vindt u dat uw tuin te weinig 
groen laat zien in de winter? 
Plant dan nu nog groenblij-
vers op verschillende plekken 
in uw tuin, zodat een mooi 
geheel ontstaat. U zult zien 
dat ze in de wintermaanden 
regelmatig uw blik vangen. 

Violen kleuren 
het najaar
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•	Ze	houden	uw	voeten	droog	doordat
 ze water doorlaten.
•	Ze	zijn	milieuvriendelijk	en	 
 opnieuw te gebruiken.
•	Ze	zijn	kleurvast	en	blijven 
 geurloos.
•	Ze	zijn	ongevoelig	voor	slijtage.

Kort nieuws
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De balkons van Centrum Ouderenzorg  
Het Noorderlandhuis in Hoogkarspel 
hebben een nieuw tapijtje. Zwarte en witte 
tegels vormen samen een fraai schaakbord.  
 
Geen zin in een potje schaak?  
De tegels bieden nog andere voordelen:
•	Ze	voorkomen	dat	u	uitglijdt.

Water voor de schutting 

Schaken op het balkon

Water, de ene schutting boeit het niet - de 
andere vraagt erom. De groene schutting,  
die wij  plaatsten bij de woonzorgboerderij 
RIBW in Andijk, lust wel een slokje.  
Het hederascherm, oftewel een ‘meeneem-
haag’, vormt een natuurlijke afscheiding.  
De klimop in het rasterwerk groeit snel en 
biedt privacy aan de achterburen van  
de boerderij.
 
De houten schuttingen die wij aanbrachten bij 
de woningen aan de Wentelaar in Westwoud 
vragen geen verzorging, maar bieden een 
verzorgde aanblik. Achter deze huizen legden 
wij een nieuw achterpad aan. Reden om de 
bewoners blij te maken met nieuwe schermen.

Op eigen kracht, 
jaarverslag 2014
 
Het jaarverslag 2014 met de titel 
 ‘Op eigen kracht’ is gereed.  
Op onze website kunt u de uitge-
breide tekst lezen. Het verslag is te 
vinden via Over ons en publicaties. 



Kort nieuws
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Bewoners in Het Noorderlandhuis in Hoogkarspel roepen voortaan hulp in met een 
nieuw zorgoproepsysteem. Dat is even wennen, want er is geen spreek/luisterverbinding 
meer. Iedere verzorgende heeft een telefoon waar de zorgoproep binnenkomt. 

Klaar voor de toekomst
Om met spraak én beeld te communiceren 
is zorgverlener Wilgaerden klaar voor de 
toekomst. Het Noorderlandhuis is de eerste 
locatie waar het nieuwe systeem in werking 
is. In overleg met cliënten met een grotere 
zorgvraag kunnen bewegingssensoren in  
de kamers aangebracht worden. In het huis  
is een wifi-netwerk geïnstalleerd waar 
ook cliënten en familie gebruik van  
kunnen maken. 

Het Grootslag investeert in  
het zorgoproepsysteem
Onze woningstichting is eigenaar van de 
in- en aanleunwoningen in het Noorder-
landhuis. Door een bijdrage te leveren 
aan een nieuw zorgoproepsysteem 
ondersteunen wij onze bewoners om zo 
comfortabel en veilig mogelijk te wonen.

Meer informatie leest u op  
www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws

Nieuw zorgoproepsysteem 
in Noorderlandhuis

Mysterieuze plastic zakken bij woningen Hoogkarspel
Ski-liefhebbers zagen genoeg materiaal voor een ideale 
afdaling in kunstsneeuw. Andere voorbijgangers dachten  
aan een berg illegale genotsmiddelen…

De inhoud van de mysterieuze zakken is minder schokkend: het 
gaat om isolatiemateriaal voor de woningen aan de Noordervoert 
en Duyvenbrug. De witte ‘chips’ worden met een slang vanuit 
een vrachtwagen via de kruipruimte onder de woning geblazen. 

Doordat het vocht van onder de vloer niet meer tot de begane 
grondvloer doordringt, zitten de bewoners er in de toekomst 
‘warmpjes’  bij. Meer info: www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws

Het toewijzen 
van woningen 
verandert,  
wat betekent dat 

als u wilt verhuizen?
 
Zoekt u een (andere) huurwoning? 
Om de aanspraak op huurtoeslag te 
verminderen gelden er nieuwe regels. 
Voor nieuwe huurders moeten wij 
zorgen dat de huur aansluit bij het 
inkomen.

voor wie verandert er iets?
Alleen voor huishoudens die recht 
hebben op huurtoeslag. Dit geldt 
alleen als de netto huurprijs hoger 
is dan € 576,87. Bij de advertenties 
van de woning vermelden wij de 
inkomensgrenzen.

Uitgebreide informatie leest u op 
www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws



nuttige informatie

postadres
Postbus	90
1693	ZH		Wervershoof
0228	587	587
info@wst-hetgrootslag.nl
www.wst-hetgrootslag.nl

Kantoor
Olympiaweg 25
1693	EJ		Wervershoof
Ma.	t/m	do.		08.30	tot	16.30	uur
Vr.	 08.00	tot	12.00	uur

reparatieverzoeken
24 uur per dag kunt u reparatie- 
verzoeken melden via Mijn Grootslag  
(www.wst-hetgrootslag.nl) 

Ook kunt u bellen met het gratis  
nummer	0800	0	22	24	26.

Neemt u deel aan ons Glasfonds? 
U kunt glasschade doorgeven  
aan Kleurencentrum Klaver BV,   
telefoon	06	53	818	073.

actueel woningaanbod
www.hurenbijhetgrootslag.nl

colofon

Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd zonder voorafgaande  
toestemming van woningstichting  
Het Grootslag.

teksten 
't Teksthuys, www.teksthuys.nl
Margriet Kunst en Anita Commandeur

Fotografie 
Marcel Rob Fotografie
Margriet Kunst en Anita Commandeur

vormgeving en druk 
Acretia Media, www.acretia.nl

Kort nieuws
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Het uiterlijk van zowel onze zorgboerderij 
Branderhoeve in Hoogkarspel als ons 
kantoor in Wervershoof onderging deze 
zomer een opknapbeurt. Op alle houten 
delen zit een verse laag verf. Het is niet de 
synthetische verf, die nu nog vaak gebruikt 
wordt, maar een duurzame verf op basis van 
natuurlijke grondstoffen.

“Als maatschappelijk verantwoorde 
organisatie zoeken we naar manieren 
om het milieu te ontzien,” aldus Martin 
Klaassen, coördinator Vastgoed van 
woningstichting Het Grootslag.  

“Zo gebruiken we al jaren duurzaam hout 
met het FSC-keurmerk. Wat is er dan 
mooier om dit hout af te werken met een 
verf	die	voor	70%	bestaat	uit	plantaardige	
lijnolie. Zo zijn we dubbel goed bezig.”

Meer weten over lijnolieverf?  
Op www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws 
vertelt Martijn Visser van Mooij Verf in 
een interview over de voordelen van lijnolie 
en wat vlasvelden in Nederland te maken 
hebben met verf...

Branderhoeve en kantoor Het Grootslag 
in duurzame make-up

Prijswinnaars
automatisch huur betalen
Elke drie maanden zetten wij huurders in 
het zonnetje omdat zij hun huur maandelijks 
automatisch betalen.

De gelukkige winnaars zijn de heer  
Oudhuis, Meerkoet in Hoogkarspel,  
de heer en mevrouw Sijm, Prinses 
Marijkestraat in Andijk en mevrouw  
De Jong, Kaagweg in Wervershoof. 

Zij ontvingen een bos bloemen en een 
geldbedrag	van	€	50,-.	Hierbij	feliciteren	 
wij hen met hun prijs.

Ruim	80%	van	onze	huurders	betaalt	de	huur	
automatisch. Betaalt u uw huur nog niet 
automatisch en wilt u ook vier keer per jaar 
kans maken op een geldprijs? Meldt u dan  
aan via Mijn Grootslag. Meer informatie
vindt u op www.wst-hetgrootslag.nl.

Kantoor Het Grootslag

Branderhoeve
Hoogkarspel



De een komt uit de houtbewerking, 
de ander maakte gereedschappen. 
Als duo vullen huismeesters  
Gerard Dudink en Harm Laan 
elkaar perfect aan. Al jaren zijn 
ze de ‘vier rechterhanden’ voor de 
bewoners van de Bosmanwoningen  
in Venhuizen.

“De mensen zijn blij met ons. 
Zij vinden het fijn dat wij hier 
nog rondlopen nadat Stichting 
Bosman Woningen gefuseerd is met 
woningstichting Het Grootslag. 
Sinds januari is ons werk veranderd. 
Reparaties in de woningen doen 
we niet meer. Wel houden we de 
woonomgeving in de gaten, doen 
kleine klusjes en adviseren de mensen 
wat te doen bij mankementen.  

Dat je bewoners kunt helpen, maakt 
ons werk zinvol. Wij zijn geen 
personen om de hele dag thuis  
te zitten.”

In	februari	2009	zijn	Gerard	en	Harm	
tegelijkertijd in dienst gekomen bij de 
Bosmanstichting. Ze hadden elkaar 
weleens gezien, maar kenden elkaar 
niet. Gelukkig bleken ze goed met 
elkaar overweg te kunnen. “We doen 
alles samen. Woensdagmiddag lopen 
we een inspectierondje langs alle 
woningen. We overleggen hoe zaken 
aan te pakken en verdelen het werk. 
Dat gaat altijd in goede harmonie.”

De heren verschillen in leeftijd. Gerard 
heeft al grote kleinkinderen terwijl 
Harm nog actief oppast op de kleintjes. 

Als toegewijde opa’s genieten zij volop. 
Maar stoppen met werken, daarvan 
willen ze niets weten. “Zolang we 
gezond zijn, willen we doorgaan. Je  
bent onder de mensen en werken houd 
je jong.” Gelukkig zijn hun echtgenotes 
het daarmee eens. 

Is het werk alleen maar rozengeur 
en maneschijn? “Oh nee”, beamen 
de huismeesters. Ze merken dat de 
bewoners ouder en kwetsbaarder 
worden. Ook kunnen ze weleens uit 
hun slof schieten. Gerard: “Ik had eens 
te maken met een hele boze dame, die 
haar frustraties op mij afreageerde. Toen 
ik haar daarop aansprak, wilde ze het 
goedmaken. Zo kwam het dat ik op haar 
verjaardag getrakteerd werd op gebak. 
Zo ’n ervaring maakt je weer vrolijk.”

op stap met...Gerard en           Harm
Naam
gerard Dudink en harm Laan (met pet)
W oonpl aats
Venhuizen
Hobby's Gerard
Bugel spelen in de fanfare, bowlen 
en het houden van koikarpers
Hobby's Har m
Ik heb ‘verplichte’ hobby’s zoals tuinieren 
en wandelen voor de gezondheid

“Wij maken    
  nooit ruzie”


