
Organisatie Telefoonnummer Website 

Gemeente Hollands Kroon     

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen,  

woonaanpassing, schulddienstverlening,  

jeugdzorg, aanvraag gesprek met wijkteam. 

088-3215000 www.hollandskroon.nl 

Wijkverpleging     

Thuiszorg Samen 088-6194000  www.woonzorggroepsamen.nl/thuiszorg 

Buurtzorg Anna Paulowna 06-13351968 www.buurtzorgnederland.com 

Evean 0900-9897 www.evean.nl 

Thuiszorg De Omring 088-2068910  www.omring.nl/zorg-thuis 

Wonen Plus Welzijn     

Thuisabonnement voor praktische onder- 
steuning, administratieve ondersteuning,  
cliëntondersteuner/VOA, vrijwilligerswerk, 
ontmoetingsmogelijkheden 

0224-273140  

 

www.wonenpluswelzijn.nl 

Maaltijdservice aan huis 0224-273150 www.wonenpluswelzijn.nl 

Wonen   

Wooncompagnie 0900-2022373  www.wooncompagnie.nl 

Woningstichting Anna Paulowna 0223-536700  www.wsap.nl 

Woningcorporatie Beter Wonen 0227-594620  www.beterwonenhippo.nl 

Ziekenhuizen     

Noordwest ziekenhuisgroep Den Helder 0223-696969 www.nwz.nl/Locaties/Den-Helder 

Noordwest ziekenhuisgroep Schagen 088-0851100 www.nwz.nl/Locaties/Schagen 

Noordwest ziekenhuisgroep Alkmaar 072-5484444 www.nwz.nl/Locaties/Alkmaar 

Dijklanderziekenhuis Hoorn 0229-257257 www.dijklander.nl 

Vervoer     

Belbus Noordkop informatie 0224-422140 www.belbusnoordkop.nl 

Belbus Noordkop rit aanvragen 0224-422141 www.belbusboeken.nl 

Wonen Plus Welzijn (particulier vervoer) 0224-273140 www.wonenpluswelzijn.nl 

Graag Gedaan Anna Paulowna  

(particulier vervoer) 

0223-531913 of  

0223-531747 

www.lsbo-hollandskroon/ 

graag-gedaan.html 
Mantelzorg   

Mantelzorgcentrum  0224 - 745059  www.mantelzorgcentrum.nl 

telefoonnummer  Huisarts :  

telefoonnummer Huisartsenpost:  

telefoonnummer Tandarts: 

Politie, Brandweer en Ambulance (spoed)   112       Politie algemeen (geen spoed)   0900-8844 

Meld Misdaad Anoniem    0800-7000       Veilig Thuis/mishandeling   0800-2000 

Meldpunt Vangnet en Advies bij signalen vereenzaming, verward gedrag en andere zorgwekkende situaties 088- 0100526    

BELANGRIJK!                                                                                                                                                                                                     

Vul deze kaart in en hang deze op in uw keuken of toilet, zodat u bij brand, ongevallen of andere calamiteiten de meest 

belangrijke telefoonnummers direct bij de hand heeft!      

Verder zijn hieronder ook andere nuttige telefoonnummers en websites vermeld.            

INFORMATIEKAART  



 
Onderstaande initiatieven zijn opgezet door Wonen Plus Welzijn en LSBO-HK: 

Onafhankelijke cliëntondersteuning (VOA) 
Vragen zoals welke instanties bieden welke zorg, hoe vul ik een formulier in, hoe vind ik een andere woning, van welk soort  

vervoer kan ik gebruik van maken of wat kost de zorg en wat moet ik zelf betalen. Welke vraag er ook is, een onafhankelijk 

cliëntondersteuner (VOA) helpt hiermee. Zij komen op voor uw belangen en rechten, zijn onafhankelijk en niet in dienst van 

de gemeente of andere organisatie. Bovendien zijn er geen kosten aan verbonden. Een VOA kan ondersteunen bij een keu-

kentafelgesprek, helpen met invullen formulieren, etc. 

Administratieve ondersteuning 
Iedereen kan te maken krijgen met geldzorgen. Of u nu een goed betaalde baan hebt, een uitkering of laag inkomen. Het is 

dan goed om te weten dat er altijd hulp mogelijk is bij geldzorgen. En hoe eerder u hulp zoekt, hoe beter.  

Goed geschoolde vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn, met een achtergrond of grote vaardigheid in administratie, kunnen u 

helpen met het grip krijgen op je administratie.  

De vrijwillige administratieve ondersteuners kunnen helpen met: ordenen (financiële) administratie, inzicht geven in inkom-

sten en uitgaven (begroting maken), aanvragen en invullen van formulieren, aanvragen van zorg– en huurtoeslag, helpen bij 

kwijtschelding aanvragen, ondersteuning bieden als u denkt dat schuldhulpverlening nodig is en gidsen door het veld van  

organisaties en wet- en regelgeving. 

Doet & Ontmoet groepen 
Doet & Ontmoet groepen zijn bedoeld voor ontmoeting, iets samen met andere mensen doen en andere mensen leren ken-

nen. Samen wordt besloten welke activiteiten er worden gedaan. Dit loopt uiteen van iets creatiefs, sportiefs tot spelletjes 

doen. Er heerst een gemoedelijke sfeer waarin niets moet en alles mag. Het is ook altijd mogelijk om alleen even bij te praten 

onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast kunt u bij de Doet & Ontmoet groepen informatie krijgen en vragen 

stellen over wonen, zorg en welzijn in de gemeente Hollands Kroon.  

Leefbaarheid door ontmoeten 
Wat hebben de dorpen in Hollands Kroon nodig om leefbaar en aantrekkelijk te blijven?  

Dat is wat de kerngroep, bestaande uit: de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen Hollands Kroon (LSBO-HK), 

Wonen Plus Welzijn, Incluzio en de gemeente Hollands Kroon wil weten van inwoners, verenigingen, dorpsraden, organisaties 

en ondernemers uit Hollands Kroon. Heeft u de oproep van de kerngroep al eerder gezien met de vraag om ideeën over waar   

mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn of een activiteit kunnen ondernemen. Heeft uzelf of als groep een goed 

idee, om uw dorp bruisend en toekomstbestendig te maken. Neem dan contact op met een van aangeschreven organisaties in 

uw dorp of met de kerngroep. Kijk voor meer informatie op: www.hollandskroon.nl/leefbaarheiddoorontmoeten                                                                         

LSBO – Hollands Kroon 
De Lokaal  Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) in de gemeente Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden 
PCOB, KBO en FASv, NVOG, Senioren en Activiteiten-verenigingen uit de gemeente Hollands Kroon. Daarmee vertegenwoordigen zij een zeer groot aantal  
senioren binnen deze  gemeente. Het LSBO-HK is gesprekspartner bij veel maatschappelijke organisaties, gemeente en zorginstellingen. Zij komen op voor de 
belangen van senioren. U kunt ons werk steunen door lid te worden van een van uw plaatselijke afdelingen in Hollands Kroon.                                                                                      
Voor meer informatie zie www.lsbo-hollandskroon.nl of via ons secretariaat 0223-534016, via e-mail info@lsbo-hollandskroon.nl 

Wonen Plus Welzijn 
Wonen Plus Welzijn (WPW) is een maatschappelijke organisatie actief in 4 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. Er zijn 1.200 vrijwilligers en 40     
beroepskrachten betrokken bij de organisatie en  er worden  duizenden inwoners  met de diensten bereikt . WPW biedt diensten aan op het gebied van wel-
zijnsadvies, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, praktische hulpverlening, maaltijden, activiteiten, burgerinitiatieven, buurtbemiddeling, schuldhulp-
maatjes, taalmaatjes, buurtcirkel, begeleiding en diverse projecten.     
Voor meer informatie zie www.wonenpluswelzijn.nl of telnr. 0224-273140, via e-mail info@wonenpluswelzijn.nl 

Deze informatiekaart is uitgegeven door 

Wonen Plus Welzijn (WPW) en de Lokaal 

Samenwerkende belangenorganisatie 

Ouderen in Hollands Kroon (LSBO-HK). 

Oplage: 16.500  stuks.   


