
Er zijn inmiddels al meer dan twee maanden voorbij 
sinds de eerste maatregelen tegen het corona-virus 
werden afgekondigd. Een ontzettend lange periode 
vol beperkingen en onzekerheden. Het virus heeft 
een enorme impact op onze samenleving.  

Zo hebben we zorgen over onze toekomst, de 
gezondheid van familieleden of over het voortbe-
staan van ons bedrijf. We missen vader, moeder, 
zoon of dochter, bijvoorbeeld omdat een verzor-
gingstehuis niet of nauwelijks toegankelijk is. Of de 
combinatie van thuis werken en de kinderen helpen 
bij hun huiswerk wordt ons soms wat te veel. Ik voel 
met u mee.

De maatregelen zijn hoognodig, maar hebben onte-
genzeggelijk een enorme impact op ons. Het kan van 
grote invloed zijn op onze (geestelijke) gezondheid.  
Eenzaamheid en isolement kunnen op de loer lig-
gen, maar ook fysieke klachten zijn niet denkbeeldig. 
Soms hebben we gewoon een beetje hulp nodig bij 
die geestelijke of fysieke klachten.

Dat geldt in verhoogde mate voor de groep 70+ers 
die tot de risicogroep behoren en daarom nog wat 
geïsoleerder moeten leven dan anderen. Maar voor 
iedereen in Hollands Kroon geldt: het is niet gek als u 
er even doorheen zit. Ik hoop dat u dat altijd voor 
ogen houdt. Het is niet vreemd als u even wat onder-
steuning of hulp nodig hebt. Of dat nou geestelijke 
of fysieke hulp is. 

We hebben in Hollands Kroon een grote lijst aan instel-
lingen en instanties die klaar staan om u te helpen. 
Aarzel dus niet als u hulp nodig heeft en neem contact 
op met één van de instellingen hieronder. Daar zijn ze 
voor. Ze doen het heel graag, met alle liefde.

Ik wens u alle gezondheid toe. Hou vol en zie om 
naar elkaar.

Mary van Gent

Wethouder Sociaal Domein
Gemeente Hollands Kroon

Beste inwoners
van Hollands Kroon,

Wonen Plus Welzijn Voor emotionele en praktische hulp 0223 535826

Wijkteam Vragen over o.a. jeugd, geldzorgen, inkomen of  
  een ondersteuning in huis.  088 3215000

LINK Jongerenwerk - Whatsapp:  06 45235619 
   06 33203157

Stichting Present Voor emotionele en praktische hulp 06 27154378

Mantelzorg centrum Mantelzorgondersteuning 0224 745059
   0223 747009

Zonnebloem Voor contact of een gezellig gesprek 0223 522672
Afd. Anna Paulowna-Breezand 

Alzheimer Nederland  Organiseert verschillende activiteiten voor mensen 072 5614648
afdeling Noord Holland Noord met dementie en hun naasten (zoals Alzheimercafés)   
  en wijst de weg naar hulp in hun omgeving.   

Stichting Thuishuis Winkel Biedt ondersteuning aan alleenwonende  06 24497094
  ouderen (60+) in Winkel e.o. 

RCO de hoofdzaak GGZ ervaringsdeskundigen voor ondersteuning aan  06 45358031
  mensen die zich psychische kwetsbaarheid voelen 

Humanitas Sociale maatjes/telefonische huisbezoeken 0223 617422

Daarnaast zijn er nog tal van andere (lokale) initiatieven die u uitstekend hulp kunnen bieden. 
Belangrijkste is dat u niet aarzelt en de hulp zoekt die u nodig heeft. Staat de hulp die u zoekt hier 
niet tussen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 321 5000 en stel uw (hulp)vraag.

Gemeente Hollands Kroon
www.hollandskroon.nl

088 321 5000
06 830 55 139 (WhatsApp)

www.facebook.com/hollandskroon
www.instagram.com/hollandskroon
www.twitter.com/hollandskroon

U bereikt ons van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.


