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De zorgorganisatie met haar hoofd-
kantoor in Wognum levert met 2800
medewerkers en 1600 vrijwilligers
ouderenzorg en gehandicaptenzorg
aan 3000 cliënten in West-Friesland.
WLG zoekt vooral veel nieuwe bege-
leiders voor gehandicapten, verzor-
genden individuele gezondheids-
zorg en zorgpersoneel voor ouderen
die nog thuis wonen.

Langer thuis
De komende jaren neemt de vraag
naar dit personeel eerder toe dan af,
voorziet woordvoerder Frederique
Hermie. ,,Het is de bedoeling dat
mensen steeds vaker langer thuis
blijven wonen. Daar moet je vol-
doende zorgmedewerkers voor heb-
ben.’’

Op dit moment zoekt WLG ook
psychologen, een gedragsdeskundi-
ge, schoonmaak- en administratie-
personeel en applicatiebeheerders.
En zorg- en welzijnsstudenten die

intern worden opgeleid. ,,We doen
er alles aan om die studenten daarna
te houden.’’

Om nieuwe krachten te werven
houdt WLG komende zaterdag 18
maart van 13 tot 16.30 uur de jaarlijk-
se open dag. Op het hoofdkantoor in
Wognum (Verlengde Kerkweg 1) is
een informatiemarkt over alle on-
dersteuning die WLG biedt aan ou-
deren en mensen met een beper-
king. Ook wordt informatie gege-
ven over werken en leren bij de orga-
nisatie als medewerker of
vrijwilliger.

Andere locaties
Ook op andere locaties van WLG kan
men zaterdag terecht om zich te la-
ten informeren. Dit zijn ouderente-
huis Westerhaven in Hoorn (Achter-
om 1), dagbestedingscentrum De
Makerij in Hoorn (Dampten 28), ou-
derentehuizen De Horstenburgh in
Obdam (Dorpsstraat 104), De Gent in
Hoogkarspel (De Gent 1-55) en het
Noorderlandhuis in Hoogkarspel

(Raadhuisplein 92). Ook dagbeste-
dingscentrum De Kolk in Hoogkar-
spel (Tuinstraat 12), waar mensen
met een lichte beperking nieuwe
dingen leren en creatief bezig zijn,
is geopend.

,,Door de grote diversiteit aan cli-
enten en collega’s en ons brede aan-
bod aan dienstverlening is bij ons
geen dag hetzelfde. Waar zorgorga-
nisaties meestal óf ouderenzorg óf
gehandicaptenzorg aanbieden,
doen wij dat allebei’’, laat Hermie
weten.

Overstappen
,,Steeds meer collega’s die eens wat
anders willen doen, snuffelen bij de
andere poot van onze organisatie.
We zien ook dat collega’s overstap-
pen. Voor verpleegkundigen is dit
gemakkelijk. Ook verzorgenden ig
doen dit. Soms moet men hiervoor
bijgeschoold worden; daarvoor heb-
ben wij onze eigen opleidingspoot.’’

Zonder vrijwilligers kan WLG be-
slist niet. ,,Eenzaamheid onder ou-
deren neemt toe. Bijvoorbeeld door-
dat hun kinderen ver weg wonen.
Voor hen kunnen vrijwilligers met
minimale inzet het verschil maken’’,
aldus Hermie. ,,Soms kan een kop
koffie of een wandeling van een uur
per week al genoeg zijn. Het is dus
niet zo dat je hier als vrijwilliger veel
tijd aan kwijt bent.’’

WilgaerdenLeekerweide zoekt
tweehonderd nieuwe krachten
Cees Beemster

Spanbroek # De WilgaerdenLee-
kerweideGroep (WLG) is drin-
gend op zoek naar tweehonderd
nieuwe collega’s. Er zijn zo’n
tachtig vacatures voor nieuwe
medewerkers en daarnaast is er
plek voor nog eens 120 extra vrij-
willigers.

Tachtig vacatures
en plek voor 120
extra vrijwilligers

Middenmeer # Dat heeft het be-
stuur van de organiserende stich-
ting besloten. Eerder werd de op 8
maart geplande show afgelast we-
gens regionale uitbraken van koei-
engriep (IBR).

,,We wilden de Wintershow als
het even kon dit jaar toch door laten
gaan. Het wordt namelijk alleen
maar moeilijker om volgend jaar
weer mensen enthousiast te maken

als je een jaar hebt overgeslagen’’,
zegt secretaris Kees Conijn van de
Wintershow Noord-Holland.

,,Dat we in februari hebben beslo-
ten om de keuring op 8 maart niet
door te laten gaan kwam door enke-
le uitbraken van IBR. Maar ook toen
al hielden we wel hoop. Vaak is het
zo dat als de zon begint te schijnen
en in kracht toeneemt, de koeien-
griep vanzelf verdwijnt. Dat is ook
nu gebeurd.”

,,In januari waren er wat uitbra-
ken in de regio en daarom ging het
op 8 maart niet door. Maar daarna
werd het rustiger. We hebben met de
Gezondheidsdienst voor Dieren ge-
beld en volgens hen is de situatie op
het gebied van IBR nu niet anders
dan normaal in Nederland. Ze zien
ook geen probleem om een koeien-
keuring door te laten gaan.’’

Voordelen
Net als vorig jaar wordt de Winter-
show nu eigenlijk meer een voor-
jaarsshow. Conijn: ,,Wat mij betreft
is dat helemaal geen probleem. We
hebben wat leden in het bestuur die
daar anders over denken en vinden
dat het nu eigenlijk geen Winter-
show meer is, maar ik zie ook een
hoop voordelen.”

,,Zo is het weer in april al vaak wat
vriendelijker, is het langer licht en
dat scheelt voor ons als organisatie
weer een hoop energie. Anders moet
je op koude winterdagen zorgen

voor heaters en licht in de manege
van de Wieringermeerruiters, maar
eind april is dat niet nodig.”

,,Bovendien hebben de meeste
veehouders hun gierputten rond die
tijd wel leeg en is het nog relatief
rustig op de boerderij. Dat merkten
we vorig jaar ook aan het aantal in-
schrijvingen. Dat verschilde niet
veel met de normale aantallen. Dus
laten we ook nu hopen op een mooie
dag.’’

Melkveehouders kunnen vanaf
heden hun mooiste dieren weer in-
schrijven. En ook de leden van de
veeteeltstudieclubs kunnen aan de
slag om een zo uniform mogelijk
koppel kampioenskoeien van ver-
schillende bedrijven te selecteren.

Secretaris Conijn legt het pro-
gramma uit. ,,We beginnen 12 april
met wat wij noemen de ’jackpot-
vaarzen’. Dat zijn pinken die vorig
jaar voor het eerst zijn geïnsemi-

neerd en hun eerste kalf hebben ge-
had tussen 15 oktober en 1 maart.
Dan is het ook voor de eigenaren af-
wachten hoe ze voor de dag komen
qua uier en benen.”

,,Die vaarzen kunnen ze inschrij-
ven voor 25 euro. Komen ze ook met
dat dier naar Middenmeer, krijgen
ze hun inschrijfgeld weer terug. Bo-
vendien maken ze kans op geldprij-
zen van 350, 250 en 100 euro voor de
nummers één, twee en drie.’’

Veeteeltstudieclubs
De drie beste jackpotvaarzen doen
daarna ook mee in de (iets oudere)
rubriek vaarzen. ,,Daarna gaan we
verder met de middengroep koeien,
dat zijn koeien die twee of drie keer
een kalf hebben gehad. Daarna ko-
men de veeteeltstudieclubs met hun
koppel van vier selecteerde koeien
in de ring en na de pauze de oudere
koeien.’’

De keuring wordt afgesloten met
de keuring voor het algemeen kam-
pioenschap.

KEURING Koeien op 12 april in de ring

Wintershow
Noord-Holland
gaat toch door
Er komt toch een Winter-
show Noord-Holland. Op
woensdag 12 april kun-
nen Noord-Hollandse
melkveehouders hun
mooiste koeien voor de
keuring de ring in sturen.

Mike Deutekom De jury bekijkt de vaarzen op een eerdere editie van de Wintershow. ARCHIEFFOTO MARC MOUSSAULT

•iInschrijven
Melkveehouders die hun IBR-
vrije koeien willen inschrijven
voor de keuring kunnen dit
voor 15 maart doen.
Dat kan via het inschrijfformu-
lier op de website van de Win-
tershow Noord-Holland.
De keuringen beginnen 12 april
om half tien ’s morgens. Meest-
al is het programma rond twee
uur ’s middags klaar.

""Het weer in
april is vaak wat
vriendelijker

Een cliëntmet haar begeleidster in dagbestedingscentrumDeKolk teHoogkar-
spel. FOTO WILGAERDENLEEKERWEIDEGROEP


