WonenPlus

Onze locaties
Ons Wijkteam Jeugd en gezin
Ons Wijkteam Volwassenen en senioren
Ons WonenPlus
			
Stationslaan 2
			 1611 KZ Bovenkarspel
			
0228-511528
			
www.onsstedebroec.nl
Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur
Sociaal-cultureel Centrum ’t Stadsplein
			
Hoofdstraat 17
			 1611 AA Bovenkarspel
			
0228-515576
			
www.tstadsplein.nl
			
www.facebook.com/tstadsplein
Jongerencentrum J.C. Inventas
			
Raadhuislaan 16
			 1613 KR Grootebroek
			
0228-518048
			
www.jcinventas.nl
			
www.facebook.com/JCInventas

WonenPlus
Ons Stede Broec voor iedereen
Bij Ons Stede Broec kunnen alle inwoners van
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit
kan individueel door een gesprek met één van onze
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van onze
trainingen, cursussen of contactgroepen. We werken
vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.
Heeft u hulp nodig bij uw administratie of zou het
handig zijn als iemand de boodschappen voor u doet?
Heeft u iemand nodig voor tuinonderhoud of klusjes in
en om het huis? WonenPlus biedt het allemaal! U kunt
rekenen op de inzet van onze vrijwilligers.

Hulp op maat
U wilt graag zelfstandig blijven wonen en kunt dat ook
nog. Toch is hulp af en toe best prettig. Deze hulp kan
WonenPlus u bieden. Om gebruik te kunnen maken
van WonenPlus dient u lid te zijn.

Doelgroep
• senioren
• mensen met een beperking
(lichamelijk / verstandelijk / psychisch)
• chronisch zieken

Er zijn twee verschillende abonnementen;
1. Vriend van WonenPlus | €1,25 per maand
Als vriend ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u
gebruik maken van informatie en advies. Huurder bij
Woonschakel maandbedrag € 0,63 i.p.v. €1,25
2. Lid van WonenPlus | €4,00 per maand
U ontvangt de nieuwsbrief en kunt gebruik maken van
informatie en advies. Daarnaast kunt u gebruik maken
van onze vrijwilligers. Indien u een woning huurt van
de Woonschakel betaalt u slechts de helft (€2,00)

Spreekt u dit aan?
Tijdens kantoortijden kunt u binnenlopen op onze
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan
ook telefonisch ingediend worden. Bekijk onze
contactgegevens op de achterzijde van deze folder.
In gesprek? Spreek uw naam en telefoonnummer in.
Wij bellen u zo snel mogelijk terug!

