Thuishuis
Winkel
Samen is niet alleen

Het Thuishuis in Winkel
Het Thuishuis is gevestigd aan het Winkelmadepark
in Winkel. Dit gebied staat bekend als het voormalig
verzorgingstehuis van Woonzorggroep Samen.
Daaromheen stonden de aanleunwoningen. Met de
komst van het nieuwe complex “De Trambaan” zijn
alle voormalige bewoners verhuisd. Sindsdien zijn
het huis en de appartementen bewoond door de
schatbewaarders van Winkelmadepark; tijdelijke
bewoners die ervoor zorgden dat het terrein
bewoon- en leefbaar bleef.

In de nieuwe plannen gaan we vooral de bestaande
appartementen renoveren en aanpassen. Het
deel van het zorgcentrum wordt omgebouwd tot
eengezinswoningen. En ook het Thuishuis zal daar
een plek krijgen. Zo bieden we verschillende mensen
een thuis in een mooie parkomgeving.

Huislijkheid, gezelligheid en
zelfredzaamheid staan voorop.

Meer informatie vindt u op www.thuishuiswinkel.nl of www.thuishuis.org
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Wat is het Thuishuisproject?
Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in Winkel e.o. ten behoeve van alleenwonende ouderen (60+).
Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: Thuisbezoek en het Thuishuis. Beide worden ondersteund door
Stichting Thuishuis Winkel en bestaat uit een bestuur, een groep geschoolde vrijwilligers en een
vrijwilligerscoördinator.
Het Thuishuis past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd
zelfstandig wonen. Niet iedereen vindt het prettig om alleen te wonen. Thuishuis biedt hiervoor een oplossing,
waarbij zelf- en samenredzaamheid een belangrijke rol spelen. Het Thuishuisproject bestaat uit 2 delen,
het Thuisbezoek en het Thuishuis.

Het Thuisbezoek
Het Thuisbezoek is voor alleenstaande ouderen in Winkel die graag contacten met leeftijdgenoten willen,
maar door omstandigheden dit moeilijk kunnen realiseren. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen.
Het doel van het Thuisbezoek is om het netwerk van
hen te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.
Hierbij staan de wensen en de behoeften van de
oudere centraal. De begeleiding richt zich op zoveel
mogelijk het behouden of het bevorderen van
de zelfredzaamheid van ouderen. De vrijwilligers
zijn goed op de hoogte van de activiteiten die in
Winkel e.o. voor ouderen worden georganiseerd.
Zij proberen mensen te interesseren voor bestaande
activiteiten. De belangstelling van de oudere is altijd
het vertrekpunt.

Hoe gaat dat in zijn werk?
De Vrijwilligerscoördinator van het Thuisbezoek
komt langs. Gezamenlijk wordt gekeken naar de
behoeften en of een vrijwilliger kan helpen bij het
onderhouden of uitbreiden van sociale contacten.
Kan een vrijwilliger een bijdrage leveren en wordt
ondersteuning op prijs gesteld? Dan regelt de
Vrijwilligerscoördinator een vrijwilliger die op korte
termijn langskomt. Samen wordt invulling gegeven
aan de ondersteuning. De vrijwilligers zijn hier
speciaal voor opgeleid.

Thuishuis
Een Thuishuis is een woonvorm voor 6 alleenstaande ouderen vanaf 60 jaar die niet alleen willen wonen.
Zij kiezen ervoor samen met leeftijdgenoten in één groot huis, het Thuishuis, te gaan wonen.
• U heeft uw eigen woonruimte
met een woon- en
slaapkamer, een badkamer
en een kleine pantry. U kunt
uw woonruimte naar eigen
smaak en wensen inrichten.

• Samen met de andere
bewoners deelt u een
gezamenlijke huiskamer,
keuken, een bijkeuken, een
hobbyruimte, logeerruimte
en de tuin.

• Indien nodig wordt u en
de andere bewoners in
de dagelijkse activiteiten
ondersteund door
vrijwilligers.
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Gezamenlijke
woonruimte
Op de begane grond van het Thuishuis is de
gemeenschappelijke ruimte: een ruime huiskamer,
woonkeuken en hobbyruimte. Hier kunt u
gezamenlijk eten of een hobby beoefenen. Deze
ruimte wordt door stichting Thuishuis Winkel stijlvol
voor u ingericht.

Uw woonruimte
De zes woningen in het Thuishuis bevinden zich op de
begane grond. De woningen zijn met de grootste zorg
ontworpen en gerealiseerd met een kanttekening dat
het bestaande woningen waren die zijn omgebouwd
tot rolstoeltoegankelijke woningen. Alle woningen
hebben dezelfde voorzieningen en zijn ongeveer even
groot. In uw eigen woonkamer is een kleine pantry
aanwezig. Koken kunt u (alleen of gezamenlijk) doen
in de grote keuken.

De binnenhuisstyliste van het Thuishuis heeft een moodboard samengesteld
van de sfeer en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.
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Aangrenzend aan de slaapkamer heeft u uw eigen
badkamer en toilet. De badkamer bestaat uit een
douchehoek, wastafel en toilet. Uiteraard is aan de
toegankelijkheid van de ruimtes aandacht besteed.
Op de volgende pagina’s treft u de plattegronden per
woning aan.

Gemeenschappelijke berging/
Opladen scootmobiel

Logeerkamer
Misschien heeft u familie of vrienden buiten Winkel
wonen en willen zij een nachtje blijven? Dat is geen
enkel probleem. Het Thuishuis heeft een logeerkamer
met eigen sanitaire voorzieningen. Zo kunnen uw
gasten op een aangename manier bij u verblijven.

Wasmachine & droger

In het Thuishuis is een gemeenschappelijke berging.
Elektrische voertuigen, zoals een ﬁets of scootmobiel,
kunnen hier worden opgeladen.

In het Thuishuis is een ruimte ingericht waar de
gemeenschappelijke wasmachine en droger staan.

Het is net een studentenhuis… Maar dan voor ouderen.
Veilig wonen

Huurprijs

Wij willen niets liever dan dat u zich veilig en prettig
voelt in het Thuishuis. Daarom zorgen wij ervoor dat
het huis voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit
en die van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Zo is
het hang- en sluitwerk van hoge kwaliteit en is de
verlichting in en rond de woning goed verzorgd.

De huurprijs moet nog worden vastgesteld
maar is in geen geval hoger dan ¤ 597,30.
Afhankelijk van uw situatie is huurtoeslag van
toepassing. Dit is dan ook van toepassing op een
deel van de servicekosten.
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Voel je thuis bij Wooncompagnie!

Meer informatie vindt
u op onze website
www.wooncompagnie.nl

Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We beheren ruim
14.500 woningen, verdeeld over 11 gemeenten, in het gebied boven het Noordzee Kanaal en dat doen we op een
bijzondere manier. We zijn verweven met ons werkgebied: het plattelands denken zit in onze genen en bepaalt
onze identiteit, cultuur en structuur.
Wooncompagnie bouwt voor iedereen. Zowel gezinnen, jongeren, ouderen als mensen met een beperking
vinden woonruimte bij ons. We zijn overtuigd van het belang van een volwaardig sociale huursector.
Bij alles wat we doen en van plan zijn, kijken we door de bril van onze huurders. Wij focussen ons op de wensen
en behoeften van de bewoners, zijn constant betrokken en altijd dichtbij.

Winkel
Winkel is een plaats met historische stadsgrenzen,
gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Winkel
mag zich de oudste stad van West-Friesland noemen
maar inwoners noemen Winkel een dorp. Het dorp
heeft bijna 3400 inwoners die met plezier samen
wonen, werken en recreëren. Een prachtig dorp, waar
het oude nog voelbaar aanwezig is en het nieuwe
dagelijks meer vorm krijgt.
Wie Winkel zegt, denkt aan Nieuwe Niedorp. Deze
twee kernen vormen samen een dubbelkern. Allerlei
voorzieningen zijn op loop- en ﬁetsafstand: winkels

basisscholen, kinderopvang, voetbalvereniging,
tennisclub, binnen- en buitenzwembad, sporthal en in
de winter zelfs een ijsbaan. Kortom; een zeer sociaal
dorp, mede door diverse activiteiten zoals Nazomeren
en Bloemencorso. U vindt in Winkel een huisarts.
In het nabij gelegen Nieuwe Niedorp vindt u
winkelcentrum “Winkelhart”. Dit alles bij elkaar
opgeteld maakt Winkel tot een ﬁjne plaats om te
wonen. Het gezellige centrum is goed bereikbaar met
de auto.

Winkel is gelegen aan de Westfriese Omringdijk en is
centraal gesitueerd tussen Schagen en Alkmaar.
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Wooncompagnie in Winkel

Serviceabonnement

Wooncompagnie is een vertrouwde naam in Winkel.
We hebben ongeveer 14.500 woningen in ons bezit.
De eerste woningen dateren van ongeveer de jaren 40
van de vorige eeuw.

Wilt u ook zorgeloos wonen? Een loszittende
trapleuning, lekkende kraan of kapot slot? Juist deze
kleine ongemakken kunnen uw woongenot plotseling
ﬂink verstoren. Want hoe vervelend is het als de bel
niet meer werkt, de deur klemt of de cv-installatie
moet worden ontlucht? Nog vervelender: u bent als
huurder volgens de wet verantwoordelijk voor deze
kleinere onderhoudswerkzaamheden.

We voelen ons thuis in Winkel en willen onze sociale
betrokkenheid kracht bijzetten. Dat is gelukt met
de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met
de gemeente. Hierin hebben wij vastgelegd hoe
wij de komende jaren investeren in de Winkelse
woningbouw. Bij het maken van deze afspraken was
ook de huurdersvereniging betrokken.

Huren bij Wooncompagnie
“Huren is zo gek nog niet”. Dit is een oude slogan,
maar nog steeds actueel. Zeker als u huurt bij een
professionele woningcorporatie als Wooncompagnie.
Wij zijn een verhuurder met een maatschappelijke
doelstelling. Omdat wij niet uit zijn op winst,
vragen wij ook geen woekerprijzen. Wij houden ons
moeiteloos aan de regels over de hoogte van de
huurprijs en het onderhoud van uw woning.

De voordelen van huren:
• Uw investeringskosten zijn laag;
• U loopt geen ﬁnancieel risico bij een
dalende huizenprijs;
• U proﬁteert van een uitstekende prijskwaliteitsverhouding;
• U hebt geen zorgen over de onderhoud van uw
woning;
• Reparaties in uw woning worden
professioneel uitgevoerd.

Diensten en service
Als u komt wonen in het Thuishuis neemt u een
aantal diensten af van Wooncompagnie. Zo is
het onderhouden van het Thuishuis een taak van
Wooncompagnie en de bewoners. Wat voor onze
rekening komt en waarvoor u verantwoordelijk bent is
wettelijk vastgelegd.

Voorheen verrichtte Wooncompagnie deze
werkzaamheden kosteloos voor u. Dit kan nu niet
meer. U moet de reparatie dus zelf uitvoeren. Maar
misschien bent u helemaal geen doe-het-zelver of
gewoon niet in staat de klus te klaren. In dat geval is
het ServiceAbonnement van Wooncompagnie echt
iets voor u.

Voordelen van ServiceAbonnement
Wooncompagnie zorgt ervoor dat ook kleinere
reparaties snel en vakkundig worden verholpen.
Zonder dat u er omkijken naar heeft. En zonder
bijkomende kosten. Service van de bovenste
plank dus. In onze ﬂyer ontdekt u wat het
ServiceAbonnement inhoudt en welke voordelen
het heeft. Maar ook leest u over onze aanvullende
servicediensten én hoe u een reparatieverzoek kunt
indienen. Zo zorgen wij er samen voor dat u zo
zorgeloos mogelijk kunt wonen.

Glasfonds
U kunt deelnemen aan het Glasfonds van
Wooncompagnie. U betaalt hiervoor ¤ 0,65 per
maand. Door deel te nemen aan het Glasfonds hoeft
u zich geen zorgen te maken over schade aan glas
van uw woning, veroorzaakt door storm, inbraak,
ongevallen en dergelijke. Wooncompagnie neemt
deze zorg dan van u over. Bij moedwillige schade
verhalen wij de kosten op de dader.

Energiekosten
Eventuele kosten voor energieverbruik worden
verrekend middels de servicekosten. Hiervoor
betaalt u maandelijks een voorschot.

Thuishuis Winkel Hollands Kroon
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Belangrijke gegevens:
Stichting Thuishuis Winkel:
Ortolaan 11
1733 BE Nieuwe Niedorp
m: coordinator@thuishuiswinkel.nl
t: 06 - 24497094
Wooncompagnie:
Postbus 160
1620 AD Hoorn (NH)
0900-2022373
www.wooncompagnie.nl

