
in de route opgenomen. Op 
deze wijze kan een ieder de 
locatie bezoeken.

Vrijwilligers

Er is een groot team vrijwilli-
gers die ter ondersteuning van 
de activiteiten beschikbaar is.

Stichting Vrienden van De 
Lindehof

Stichting Vrienden van De Lin-
dehof maakt zich sterk voor 
fi nanciële ondersteuning van 
de verschillende soorten van 
opvang en activiteiten. De 
stichting wil graag steun verle-
nen aan bezoekers van het 
Wijksteunpunt in de ruimste zin 
van het woord. In die gevallen 
dat de Stichting van de Linde-
hof daarin niet kan voorzien 
kan een beroep worden 
gedaan op de Stichting Vrien-
den van De Lindehof. De fi nan-
ciële bijdrage zal worden 
aangewend voor bijzondere 
projecten en evenementen. Het 
aanschaff en van materialen en 
eventuele uitstapjes.

Stichting Vrienden van De Lindehof steunt:

Verschillende soorten opvang en activiteiten in het
Wijksteunpunt

Bezoekers van het Wijksteunpunt



Wonen in de nabijheid van 
het Wijksteunpunt De Linde-
hof in Hoogwoud.

De Lindehof ligt centraal in 
Hoogwoud en heeft daarnaast 
voor de omgeving een uitstra-
lende functie. In de naaste 
omgeving zijn er diverse 
woningen voor senioren 
gebouwd en de diensten slui-
ten aan bij de behoefte van 
diverse doelgroepen. Tegen-
over het gebouw bevindt zich 
een jeu de boules baan.

Indeling van het wijksteun-
punt

Er zijn beneden naast het kan-
toor een tweetal ruimtes voor 
groepsactiviteiten, een keuken 
en een wasvoorziening. Verder 
bevindt zich op de begane 
grond een aangepaste bad-

kamer. De bovenverdieping 
heeft een grote zaal en een 
ruimte met twee biljarttafels.

Activiteiten

De activiteiten zijn heel divers 
en kunnen door jong en oud 
uitgevoerd worden. Hierbij een 
korte opsomming van deze 
activiteiten; dagopvang, 
groepsopvang, sportactivitei-
ten (zoals Bean Bag baseball/
Line dance/gym, recreatieve 
bezigheden, culturele activitei-
ten (zang, film- en toneel), 
creatieve bezigheden (kaarten 
versieren/visjes maken), so-
ciale functie (ontmoetingsmo-
gelijkheden zoals met elkaar 
koffiedrinken en eten, gezellige 
zondag) en informatieve bezig-
heden ( EHBO en valpreventie).
Vanuit het Wijksteunpunt De 
Lindehof wordt er een Babbel-
tocht georganiseerd en vindt er 
jaarlijks de Seniorendag plaats. 
Ook is er een duofiets beschik-
baar.

Doelstelling van het Wijk-
steunpunt De Lindehof
De doelstelling van de Linde-
hof is gebaseerd op het leveren 
van zorg, diensten en welzijn 
aan de ouderen en kwetsbare 
groepen in de ruimste zin van 
het woord. Deze doelstelling 
zal worden uitgebreid aan allen 
(jong en oud) die in de 
gemeente Opmeer verblijven.

De gemeenteraad heeft het 
beleid rondom Wijksteunpun-
ten uitgebreid, vastgesteld in 

de raadsvergadering op 7 juli 
2016. Het uitgangspunt is dat 
een ieder die zelfstandig 
woont, zo lang mogelijk zelf en 
indien nodig met mantelzor-
gers en vrijwilligers kan blijven 
wonen en daarmee de regie 
over het eigen leven kan blijven 
voeren.

Bereikbaarheid

Het Wijksteunpunt is bereik-
baar door een goede busver-
binding en ook de buurtbus is 


