
Wonenplus Velsen biedt praktische diensten om 
plezierig zelfstandig te blijven wonen voor mensen van 
65 jaar en ouder en voor mensen met een beperking. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere kleine klusjes in en om het huis, 
lichte tuinwerkzaamheden, hulp bij administratie en belastingaangifte en  
boodschappen. Elke maand organiseren we ook winkelmiddagen naar 
leuke steden, tuincentra of markten.

Nu ik wat ouder ben kan 
ik minder dingen zelf. En 
ik wil ook niet altijd een 
beroep op mijn kinderen 
doen, ze hebben het druk 
genoeg met hun eigen leven. 
Vandaar dat ik zo blij ben 
met Wonenplus. Zo kan ik 
mezelf prima redden.
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Boodschappen  
Als boodschappen doen voor u (even) niet meer mogelijk 
is en bestellen via internet ook geen optie is, dan kunt u 
Wonenplus Velsen inschakelen. Een vrijwilliger doet dan uw 
boodschappen en brengt die bij u thuis.

Apparatuur instellen 
Nieuwe televisie of telefoon? Een vrijwilliger komt bij u langs 
die verstand van zaken heeft om er voor te zorgen dat u  
televisie kunt kijken, internet kunt gebruiken of kunt bellen.

Klusjes in huis 
Een lamp vervangen, het in elkaar zetten van een (Ikea) 
kastje, een likje verf op de kozijnen…er zijn talloze klusjes 
in huis waarvoor u Wonenplus Velsen kunt inschakelen als 
u het zelf niet meer kunt. Er komt dan een vrijwilliger bij u 
thuis die het voor u regelt.

Tuinklusjes 
Wonenplus Velsen regelt een vrijwilliger die u helpt bij het 
onderhoud van uw tuin. Zoals met gras maaien, onkruid 
wieden en het kleine snoeiwerk. 

Administratie 
Rekeningen betalen, een incasso regelen, papierwerk 
ordenen, het kan zijn dat u daar wat hulp bij nodig heeft. 
Neem contact op met Wonenplus Velsen en wij regelen het 
voor u.

Belastingzaken 
Wonenplus Velsen regelt voor u een gekwalificeerde 
vrijwilliger die u helpt bij het invullen van uw 
belastingpapieren.

Wonenplus Velsen is er voor u. 
Waar kunnen wij u bij helpen? 
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Winkelmiddagen
Elke maand organiseert Wonenplus Velsen voor haar abonnees een gezellige 
middag er op uit naar een leuke stad, een tuincentrum of een winkelcentrum. 
Kijk op de site www.wonenplus-velsen.nl voor het programma, kosten 
en aanmelding of neem telefonisch contact op met het Meldpunt van 
Wonenplus Velsen T:  0255-518 888. 

Wonenplus Velsen, ook voor u? 

Iedereen die zelfstandig woont in de gemeente Velsen en 65 jaar is of 
ouder, of mensen met een beperking kunnen abonnee worden van 
Wonenplus Velsen. Een abonnement op Wonenplus Velsen kost € 20 en 
wordt via automatische incasso jaarlijks afgeschreven van uw rekening. 
U geeft bij uw inschrijving hiervoor een machtiging af.

De huurders van 65 jaar en ouder van:
 ` Woningbedrijf Velsen;
 ` Woningbouwvereniging Brederode;
 ` Velison Wonen;

krijgen een gratis klusabonnement voor klusjes in huis en tuinklusjes 
aangeboden op Wonenplus Velsen. Voor alle andere diensten van 
Wonenplus kunnen huurders een aanvullend abonnement nemen van 
€ 10 per kalenderjaar.

Naast het abonnement betaalt u per klus een onkostenvergoeding aan 
de vrijwilliger die u komt helpen. Het starttarief is  €4,50. Per uur wordt 
€4,50 in rekening gebracht als vrijwilligersvergoeding.
Wilt u abonnee worden? 

U kunt zich aanmelden als abonnee van Wonenplus Velsen door middel 
van een e-mailbericht wonenplus@welzijnvelsen.nl, schriftelijk op het 
postadres of via de site www.wonenplus-velsen.nl
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Contactgegevens 
Voor informatie en advies en natuurlijk voor al uw hulpvragen en klusjes is 
er het Wonenplus Meldpunt. Het Meldpunt is bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 10.00 tot 14.30 uur.

Telefoon:   0255 - 518 888
Bezoekadres:  Plein 1945 10, 1971 GA IJmuiden 
Postadres:   Postbus 47, 1970 AA, IJmuiden
Email:   wonenplus@welzijnvelsen.nl 
website:   www.wonenplus-velsen.nl

MELDPUNT  
WONENPLUS
0225-518888

Wonenplus Velsen is onderdeel van  
Stichting Welzijn Velsen | www.welzijnvelsen.nl
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