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EVEN 
VOORSTELLEN: 
ANNE 
KOUWENHOVEN

Wat ontzettend leuk om deel te 
mogen uitmaken van Ons Stede 
Broec. Per 1 september ben ik 
gestart als nieuwe coördinator 
van WonenPlus. Voordat ik hier 
startte heb ik in het basisonder-
wijs gewerkt en ook zelfstandig 
als coach en rouwbegeleider. 

Ik woon in het mooie Enkhuizen 
en heb samen met mijn man 3 
kinderen. In mijn vrije tijd kook 
en bak ik graag en ben ik graag 
buiten, op de fiets, wandelend 
of over het water. Heel graag 
ontmoet ik jullie binnenkort in 
levende lijve.

Tot snel!

BESTE ABONNEES 
VAN WONENPLUS

Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 
van Ons WonenPlus. De zomer is 
met een rotgang voorbij gevlogen 
en langzaam maar zeker worden 
de dagen weer korter. Dat betekent 
voor sommigen dan ook dat ze weer 
terug in het gareel moeten komen. 
De caravan staat weer in de stalling, 
de (klein)kinderen gaan weer naar 
school, de vakantiekilo’s moeten 
er weer af en we gaan weer op tijd 
naar bed. Ergens ook wel weer 
lekker toch?!

We hopen dat het goed gaat met ieder-
een, maar mocht er iets zijn of wilt u een 
praatje maken, laat het ons dan weten en 
bel 0228-511528 (keuze 1). Langskomen 
op ons kantoor kan ook natuurlijk, mocht 
u daar behoefte aan hebben. 

Vervoersdienst Ons WonenPlus

Er wordt veel gebruik gemaakt van de 
vervoersdienst van Ons WonenPlus. 
Onze vrijwilligers rijden blij overal naar-
toe! Hierbij treft u een overzicht van de 
manier waarop u een rit kan aanvra-
gen, welke voorwaarden er gelden en 
welke tarieven we hanteren. Handig 
toch?

Aanvragen en voorwaarden

Aanvragen is heel eenvoudig: u belt 
met 0228-511528 (keuze 1) en geeft 
uw wensen door aan de vrijwilligers 
van het Servicepunt. Zij gaan vervol-
gens op zoek naar een vrijwilliger die 
beschikbaar is. Het helpt als de rit een 
aantal dagen van tevoren aangevraagd 
wordt, want dan is er genoeg tijd om 
iemand te zoeken. 

U kunt uw aanvraag overigens ook 
mailen naar:

wonenplus@onsstedebroec.nl. 

Geeft u ook aan of u alléén bent, of dat 
er iemand mee gaat? Ook is het handig 
om te vermelden of u goed ter been 
bent en of er een rollator mee gaat.

Tarieven

Voor sommige veelvoorkomende 
bestemmingen worden standaard- 
bedragen gerekend:
Retour Amsterdam (AMC): € 50,-
Retour Amsterdam (VU): € 45,-
Retour Alkmaar (Ziekenhuis): € 32,50
Retour Purmerend (Ziekenhuis): € 27,50
Retour Hoorn (Ziekenhuis): € 13,-
Retour Wervershoof/Andijk: € 7,-
Retour Enkhuizen/Drechterland: € 5,50
Retour binnen Stede Broec: € 3,-
Voor alle andere bestemmingen geldt 
dat we € 0,33ct. per kilometer in reke-
ning brengen. Eventuele parkeerkosten 
zijn altijd voor rekening van de abonnee. 



BERICHT
’T STADSPLEIN
Senioren Eetcafé
Speciaal voor ouderen of 
alleenstaande senioren verzorgen 
Rienk en Gerda een heerlijke 
warme lunch, zodat er ‘s avonds 
niet meer warm gegeten hoeft te 
worden. Aansluitend wordt er bij 
theater Hét Postkantoor een film 
vertoond. 20-10, 17-11 en 22-12. 

Meldt u van tevoren aan om 
gezellig mee te eten! 
Informatie over de films gaan 
via Hét Postkantoor.

’t Stadsplein heeft veel activiteiten 
waarvoor u zich niet voor hoeft aan te 
melden. U bent altijd welkom!

Koffietafel
Iedere maandag-, dinsdag- en 
donderdagmorgen om 10:00 uur staat 
de koffie en thee klaar bij ‘t Stadsplein. 
Een laagdrempelig en gezellig moment 
om de week mee te beginnen, de dag 
door te nemen, om een gesprek aan 
te gaan of om even te kletsen en te 
lachen. Iedereen is zeer welkom! 
Onze vrijwilligers en het team van 
‘t Stadsplein schuiven ook altijd aan, 
dus er zijn altijd “koffieklanten”. 
Zien wij u ook? Tot dan!

Buurtsoep
Iedere woensdagochtend om 10:00 
uur bent u welkom in de Kookstudio. 
We drinken samen een kopje koffie of 
thee en maken een praatje met elkaar. 
Daarna wordt er soep gemaakt door 
ieder die wil. U kunt helpen met soep 
maken, maar ook een praatje maken 
of een spelletje spelen is prima. 
Rond 12:00 uur eten samen soep. 
Een supergezellig samenzijn! Jong en 
oud wordt verbonden met elkaar met 
deze Buurtsoep! U hoeft zich niet 
aan te melden.

WELKOM 
BIJ ’T STADSPLEIN

Spelletjesmiddag
Dinsdagmiddag is spelletjesmiddag! 
Van 13:30-15:00 uur komen de 
gezelschapsspellen uit de kast. 
Onder het genot van een kopje thee/
koffie en een praatje maken we er 
een gezellige middag van.

Koffietijd
Koffietijd op zondag! De eerste zondag 
van de maand om 10:30. Een gezellig 
moment om koffie of thee te drinken 
maar vooral om elkaar te ontmoeten. 
Onze gastvrouwen staan klaar met 
een lekker kopje koffie of thee en 
een praatje! Heeft u geen vervoer? 
Neem contact op met WonenPlus 
als u lid bent en informeer naar de 
mogelijkheden: 0228- 511 528 
(keuze 1)
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