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Een nieuwe rolstoelbus! 
Eind maart was het dan zover, op een

zonovergoten vrijdag 31 maart werd de

nieuwe rolstoelbus “gedoopt”.  Onder grote

publieke belangstelling werd de bus

overgedragen in aanwezigheid van de

Wethouders Blonk en Van Gent van

respectievelijk de gemeenten Schagen en

Hollands Kroon. Hans Groenendijk haalde de

grote strik los van de achterzijde en de

bewoners konden de bus bekijken terwijl foto

en filmploegen de nieuwe aanwinst fraai in

beeld brachten. De bus is door Tribus

omgebouwd en SdH vormgeving zorgde voor

een volledig nieuw ontwerp van de belettering

die door Scholten Reclame uit Heerhugowaard

geproduceerd werd en door Groen uit ‘t Veld

werd aangebracht. Nog op de ochtend van de

onthulling werd er door Groen de laatste hand

aangelegd. Op de website staat een fraai

videoverslag en op diezelfde site onder

www.samenvrienden.nl/rolstoelbus, is meer

informatie te lezen over de mogelijkheden voor

adverteren op onze nieuwe bus.

De vaarvakantie
Het luxe hospitaalschip Prins Willem

Alexander voer dit jaar voor het laatst uit voor

de bewoners. Het vertrek en de aankomst was

Een wederom prachtig jaar voor de Samen Vrienden en daardoor ook voor de bewoners van de

Woonzorggroep Samen. Want gaat het goed met ons, dan gaat het ook goed met hen. Zo ging in maart

onze splinternieuwe rolstoelbus de weg op, was het het laatste jaar van de vaarvakantie, kwam er een

beleef tv  in de Elshof en was de oliebollenverkoop weer bijna op het niveau van voor de crisis. Veel

plezier met het lezen van ons jaarverslag.
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Een prachtige nieuwe rolstoelbus



met name voor

de vrijwilgers extra emotioneel. Aan een lange traditie is

met het afschaffen van de vaarvakantie een einde gekomen.

Samen vrienden heeft het jarenlang voor de bewoners mede

mogelijk gemaakt deze vakantie te kunnen maken. Per week

gingen er 50 cliënten mee, en werden vergezeld door

medewerkers en vrijwilligers van de Woonzorggroep Samen

en een arts. De vakantievierders kregen een uitgebreid

programma voorgeschoteld waar ook verschillende artiesten

aan meewerkten. 

Optredens Sandra Mooij en MAMS
Sandra Mooij maakte haar rondje langs de huizen van

Samen succesvol af en de groep MAMS beet het spits af

voor het nieuwe seizoen. MAMS is een meidengroep uit

West-Friesland die het seizoen 2016-2017 bij alle zorgcentra

een optreden verzorgt.  Het eerste optreden was in

Molenweid in Anna Pauwlowna. Bewust of niet, dit optreden

was goed gepland omdat eind mei 2016 het

woonzorgcentrum Molenweid werd gesloten, en gingen de

overgebleven bewoners naar De Elshof in Kleine Sluis. De

groep MAMS maakte een goede start en de sfeer was

uitstekend.

Beleef TV 
Op dinsdag 29 november was de officiële opening van het

woonzorgcomplex De Elshof, een kleinschalige woonvorm

voor bewoners met dementie in Kleine Sluis, gemeente

Hollands Kroon. De bewoners en verzorgers hadden ook een

wens: zij wilden graag een ’beleef TV”. Een apparaat dat is

aangesloten op het internet en waar je allerlei uitzendingen

en liedjes kunt zien en horen van je eigen omgeving of

algemene zaken.  Samen Vrienden heeft voor de aanschaf

hiervan een bijdrage gedaan van € 2.500.

Noorderlicht: True Doors
Donderdag 10 maart waren Voorzitter Wouter Jaarsma en

penningmeester Co Wiskerke te gast in de Hippocampus,

Hippolytushoef, voor het feestje

ter ere van het tienjarig bestaan.

Het cadeau van Samen Vrienen

was een forse bijdrage voor het

project True Doors. Dit houdt in

dat van de bewoners die er nu

wonen, de voordeur is

gefotografeerd van het huis

waar zij voorheen woonden.

Deze is geplakt op de huidige

deur in de Hippocampus. De

bewoners hebben zo het gevoel

dat ze hun eigen woning

binnengaan. Het ziet er

prachtig en levensecht uit!

De prins Willem Alexander in Harlingen

MAMS in Molenweid



Kofferbakmarkten
Ook de kofferbakmarkten kregen een vervolg in 2016. 

Er stonden vijf markten op de agenda. De laatste werd

gehouden op 3 september. En dat is traditiegetrouw

op zaterdag, een namiddag/avondmarkt. Ondanks een

verregende markt was de totale opbrengst in 2016 

een knappe € 2425,-

Autopuzzelrit
Zondag 13 maart was de autopuzzelrit die Samen

Vrienden had georganiseerd om de laatste loodjes

binnen te halen voor de nieuwe rolstoelbus. Er kon

worden gekozen uit twee routes, noord vanuit

Lelypark en zuid vanuit Magnushof. Met het uitzetten

van de route en het bedenken van de vragen was de

voorpret compleet. We hadden er best verwachtingen

bij maar er waren helaas amper deelnemers. 

Opknappen gezamelijke ruimte
Samen Vrienden heeft ook en donatie gedaan voor

het opknappen van de gezamelijke ruimte in Huis ten

Oghe in Callantsoog.

Westfriese Eivend
Vrijdag 25 november werd de Westfriese avond in De

Ontmoeting van verpleeghuis Magnushof

georganiseerd. De maaltijd was heerlijk en tussen de

gangen door waren er verhaaltjes en rijmpjes in het

Westfries. Er was zelfs een heuse Westfriese bingo. De

opkomst was wel wat lager dan voorgaande jaren.

Van elk verkocht couvert ging € 10,00 naar Samen

Vrienden.

Eindejaarsacties
De kerstmarkten in Lelypark en Magnushof werden

goed bezocht en dat merkten we aan de opbrengsten

van erwtensoep en de loterij. Toch was ook hier een

lichte daling te bespeuren.

Oliebollen

De oliebollenverkoop liep nog beter dan vooraf

ingeschat, het aantal bestellingen overtrof het

voorgaande jaar. Het nieuwe frame met banner aan

de weg deed zijn werk en de helft van de opbrengst

was dan ook te danken aan de vrije verkoop op de dag

zelf



Het bestuur van Samen Vrienden
In 2016 bestond het bestuur van Samen Vrienden 

uit de volgende personen:

Wouter Jaarsma (voorzitter)

Co Wiskerke (penningmeester)

Lammie de Ruiter (secretariaat)

Friso Scheltema de Heere

Babs Lont

Piet Dijkstra

Annette Tesselaar

Miranda Guijt

Anneke Eelman

Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bij elkaar.

In 2016 heeft het bestuur van Samen Vrienden

gesproken met de besturen van Vrienden van de

Zandstee en huis ten Oghe en vrienden van de Bron.

Dit heeft geresulteerd  in het samen gaan van eerder

genoemde besturen. Hierdoor is een verdere bundeling

van krachten en een besparing  van vaste kosten voor

de besturen onderling gerealiseerd. 

Bij Woonzorggroep Samen behoren:

Anna Paulowna   Wijksteunpunt Keijzershoff

                                 Kleinschalig wonen De Elshof

Breezand                Woonzorgcomplex De Carrousel

Callantsoog           Woonzorgcomplex Huys ten Oghe 

Den Oever               Zorgcentrum Kapellehof 

Dirkshorn                Woonzorgcomplex Hornhoeve 

Hippolytushoef     Zorgcentrum Noorderlicht

                                 Woonzorgcomplex Parkzicht 

Nieuwe Niedorp   Woonzorgcomplex De Trambaan 

Schagen                  Verpleeghuis Magnushof 

                                 Zorgcentrum De Bron 

                                 Woonzorgcomplex De Caegstate

                                 Woonzorgcomplex Albert Cuypstraat 

Sint Maarten         Woonzorgcomplex St. Maartenshof 

Tuitjenhorn            Woonzorgcomplex St. Jozefpark 

’t Veld                      Woonzorgcomplex Maria Mater 

Waarland               Woonzorgcomplex Sabinahof 

Warmenhuizen     Woonzorgcomplex Angelapark 

Wieringerwaard   Zorgcentrum Molenweid 

Wieringerwerf       Zorgcentrum Lelypark

’t Zand                     Zorgcentrum De Zandstee 

Bezoek regelmatig onze website: 
www.samenvrienden.nl

Vorm
geving en opm

aak: SdH
 vorm

geving

De wethouders Ben Blonk (l) en Mary van Gent
bij de nieuwe rolstoelbus



Beknopt Financieel overzicht

BALANS PER  31-12-2016

ACTIVA                                                                   31-12-2016                    31-12-2015

                                                                                             €                                         €
                                                                                                                                    

Rolstoelbus Peugeot  2005                                                               -                                  5.600,00
Rolstoelbus Peugeot  2016                                                      52.837,00                                     -
Nog te ontvangen bedragen                                                         321,00                              0,00

Liquide middelen                                                                  129.611,00                         165.270,00

Totaal activa                                                                         182.769,00                          170.870,00
                                                                                                                                                   
PASSIVA
                                                                                                        
Voorziening aanschaf rolstoelbus                                               6.000,00                            60.000,00     
Voorziening beschikbaarstellingen                                           38.096,00                            24.130,00

Kapitaal                                                                                138.673,00                            86.740,00
Kortlopende schulden                                                                      0,00                                    0,00

Totaal passiva                                                                       182.769,00                         170.870,,00

N.B.: Liquide middelen toegenomen i.v.m. samengaan De Bron en Zandstee

                                                                                                                                                   
                                                                                                        



VERLIES-EN WINSTREKENING  2016

BATEN       31-12-2016      31-12-2015

€                         € €                         €
Donaties 2.635,00                            2.776,00  
Giften                                              7.254,00                                           3.258,00
Busreclame                                      9.900,00                                           8.150,00                      
Acties                                               9.457,00                                           9.207,00 
Rente                                              5.094,00                                           4.032,00                      
Bijzondere baten                                     0,00                                                  0,00
                                                                                           
                                                                                34.340,00                                        27.423,00
                                                                                                                                                   
LASTEN
                                                                
Brandstof                                         1.251,00                                           1.283,00                      
Onderhoud etc.                                   142,00                                             903,00                      
Verzekering/belasting                       4.767,00                                           3.629,00                      
Diverse kosten                                  3.339,00                                           1.512,00                      
Afschrijvingen                                  4.284,00                                           5.600,00                      
                                                                                                                                                   
                                                                                13.783,00                                         12.927,00

RESULTAAT:                                                               20.557,00                                         14.247,00
                                                                                                                                                   


