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Voor Mekaar Oudorp wil dat u de verschillende organisaties makkelijker
weet te vinden. Dit doen wij door de handen ineen te slaan
met professionals, vrijwilligers en wijkbewoners.
Voor Mekaar Oudorp biedt informatie, advies
en praktische hulp bij allerlei vragen. Het is
gratis, zonder wachtlijst en op een informele manier.
Het project Voor Mekaar Oudorp
kende het afgelopen jaar een goede
pilot en het zal dan ook in het nieuwe
seizoen doorgang vinden. Het zorgnetwerk in de wijk Oudorp (winnaar
van Slimmere Zorg Prijs) wordt ondersteund door de Gemeente Alkmaar,
het Oranjefonds en de PIUS Stichting.
Het betreft een samenwerkingsnetwerk tussen Wijkcentrum De Oever, WonenPlus Alkmaar,
MEE & De Wering, Humanitas, buurthuis De Wachter
en De Compaan. Gezamenlijk vormen zij een laagdrempelig
informatiepunt voor de Oudorpers op het gebied van zorg en welzijn.

Voor Mekaar Oudorp is uitgebreid
naar Schermereiland!
Naast het Informatiepunt van Voor Mekaar in wijkcentrum De Oever,
waar jong en oud terecht kan met allerlei vragen, is er een extra
Informatiepunt in buurthuis De Wachter op het Schermereiland van
start gegaan. De ontmoetingsplek van het netwerk is nu ook bij buurthuis De Wachter. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
zitten hier vrijwilligers
en professionals voor u
klaar om mee te denken
bij vragen, bijvoorbeeld
op het gebied van zorg,
welzijn, werk en sociale
regelgeving. Loop gerust
eens binnen, de koffie
staat klaar.

Even voorstellen...

Ik ben Debora de Zee en sinds juni
van dit jaar werkzaam voor Voor
Mekaar Oudorp.
De afgelopen jaren was ik werkzaam
voor Wonen Plus Welzijn, waar ik
vooral vrijwilligers aanstuurde in
allerlei projecten en servicepunten.
Daarvoor heb ik ruim 10 jaar in de
jeugdhulpverlening gewerkt als maatschappelijk werker. Ook heb ik voor
Philadelphia jaren met mensen met
een verstandelijk beperking gewerkt.
Wat me zo aanspreekt aan Voor
Mekaar is dat de hokjes, zoals jong
en oud, worden losgelaten en dat
iedereen hier binnen kan lopen met
een vraag. In een gezellige setting,
waar mensen ook binnen kunnen
lopen voor een bakje koffie, de krant
kunnen lezen of een praatje kunnen
maken. En omdat er zoveel mensen
op af komen, wordt het ook mogelijk
om mensen aan elkaar te koppelen
voor bijvoorbeeld een gezamenlijke hobby of interesse of wanneer
iemand praktische hulp nodig heeft.
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Bent u of kent u iemand die
WonenPlus hulp nodig heeft?
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Niet iedereen heeft goed contact met buren of kinderen.
Of misschien ook wel, maar wil je het niet altijd maar aan dezelfde
personen vragen. Daarom kunt u aanvullend rekenen op de hulp
van de vrijwilligers van WonenPlus Alkmaar.
Zij bieden (buren)hulp aan huis bij mensen die dit vanwege
een beperking nodig hebben. Wij koppelen uw hulpvraag aan
één van onze vrijwilligers. Na inschrijving kunt u hulp aanvragen
bij boodschappen, klussen in en om het huis, tuin, administratie, computer of andere hand- en spandiensten. Maar ook
begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis of samen winkelen.
Een abonnement op WonenPlus is (afhankelijk van uw situatie)
€ 2,00 of € 4,00 per maand en voor minimum inkomens is het
gratis.
Heeft u hulp nodig? Of wilt u anderen helpen in Oudorp?
WonenPlus Alkmaar neemt deel aan het VoorMekaar team Oudorp
in het wijkcentrum de Oever. VoorMekaar is geopend van 9.00 tot 12.00
uur. WonenPlus is daar aanwezig op de dinsdagochtend maar u bent
van maandag tot en met vrijdag van harte welkom.
Bent u niet in staat daar naar toe te komen dan kunt u de folder met het
inschrijfformulier aanvragen bij WonenPlus, Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar
(de Hoef). Bel (072) 512 27 11 of mail info@wonenplusalkmaar.nl
Alle informatie is te vinden op de website: www.wonenplus-alkmaar.nl

Voor Mekaar Oudorp verbindt

Burendag 2016

In het kader van Burendag heeft
Voor Mekaar Oudorp haar buren
uitgenodigd, om onder het genot
van heerlijke hapjes (gemaakt door
leerlingen van het Heliomare College
Alkmaar) en een drankje elkaar te
ontmoeten. We hebben een gezellige
middag gehad!

Voor Mekaar Oudorp was in september aanwezig op de open
dagen van Wijkcentrum De Oever en buurthuis De Wachter.
Op beide open dagen kwamen veel buurtbewoners af en daar
kwamen leuke gesprekken uit voort.
Het thema van Voor Mekaar was dit jaar ‘Voor Mekaar verbindt’.
Bezoekers konden hun vraag of aanbod bij ons doorgeven.
Een voorbeeld van een vraag was die van een mevrouw die op
zoek is naar een dansmaatje om eens per twee weken naar een
danscursus te gaan. Een andere vraag kwam van een mevrouw
die erg houdt van kunst, cultuur en natuur, maar doordat zij geen
auto heeft niet overal meer makkelijk kan komen. Daarnaast boden
verschillende mensen aan iets voor een ander in de buurt te willen
doen. Inmiddels hebben we de eerste mensen aan elkaar kunnen
verbinden en we hopen in de toekomst nog veel meer mensen bij
elkaar te kunnen brengen!

Dit initiatief kwam voort uit een
samenwerking tussen Wijkcentrum
De Oever, het Heliomare College
en Voor Mekaar Oudorp.
Buren, hartelijk dank voor jullie
komst! En aan de leerlingen en
docenten van het Heliomare
College, wederom bedankt voor
de fijne samenwerking.
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