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Nieuwsbrief  december 2016
Voor Mekaar Oudorp

Netwerkbijeenkomst 31 jan 2017

Voor Mekaar Oudorp
Voor Mekaar Oudorp organiseert netwerkbijeenkomst over 
‘netwerkversterking en par� cipa� e in de wijk’.

Netwerkversterking en par� cipa� e zijn begrippen die niet meer weg 
te denken zijn binnen ons huidige werk, maar hoe s� muleer je net-
werkversterking en hoe organiseer je par� cipa� e binnen een wijk? 
En hoe maken we inzichtelijk wat we allemaal doen op dat gebied? 

Voor Mekaar Oudorp probeert middels deze netwerkbijeenkomst 
de verschillende professionals die zich met deze vragen bezighou-
den met elkaar te verbinden. Hopelijk levert deze ochtend met 
verschillende gastsprekers en workshops (over Samenkracht, de 
‘nieuwe’ vrijwilliger en maatschappelijke opbrengst) veel uitwisse-
ling van kennis en ervaringen en inspira� e op.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 januari van 9.00 tot 
12.30 uur, met aansluitend een lunch in wijkcentrum De Oever, 
Amstelstraat 1 Alkmaar. U kunt zich tot 20 januari aanmelden bij 
Lindsey Abdoelkariem; scwvm@de-oever.nl.

Mantelzorgcompliment 2016
Het mantelzorgcompliment van de gemeente Alkmaar 

kan voor 2016 weer aangevraagd worden!

Het mantelzorgcompliment is een extraatje 
van € 200,- als blijk van waardering van de 
gemeente Alkmaar voor mantelzorgers. 
Voor Mekaar Oudorp kan helpen een 
mantelzorgcompliment aan te vragen. 
Iedere werkdag tussen 
9.00 en 12.00 uur kan 
men terecht bij Voor 

Mekaar in wijkcentrum 
De Oever en daarnaast 

op de dinsdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 

buurthuis De Wachter. 
Zie ook de bijlage op pagina 3.

Voor Mekaar
Oudorp

Even voorstellen...

Ik ben Ki� y Hollenberg en werkzaam 
in de zorg. Mijn diploma zieken-
verzorging heb ik met veel plezier 
afgerond in verpleeghuis Lauwershof. 
Ik geef PGB-zorg en begeleiding aan 
ouderen die, zolang als mogelijk is, 
zelfstandig thuis willen wonen.

Momenteel ben ik op de dinsdagoch-
tend als vrijwilliger bij Voor Mekaar 
Oudorp aanwezig. Het is mijn taak 
om bezoekers met vragen omtrent 
zorg en welzijn te ondersteunen. 
Nu ik ongeveer anderhalf jaar ac� ef 
betrokken ben bij het wel en het wee 
van Voor Mekaar Oudorp, signaleer 
ik dat veel oudere inwoners van 
Oudorp/Alkmaar in de zorgwereld 
niet meer weten waar zij aan toe zijn. 
Ik help hen daar graag mee.

Wij hebben van 9 tot 12 uur de ruim-
te en � jd om te luisteren, en mee te 
denken, maar ook oplossingsgericht  
te werken naar een posi� ef resultaat.
Hee�  u zorgen om de zorg, ik denk 
graag met u mee!
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“ Ik heb hulp nodig 

bij het invullen van 

het formulier mantel-

zorgcompliment.”

“ Mijn buurvrouw helpt mij 

vaak met oppassen op mijn 

autistische zoon, kan ik haar 

aanmelden voor het mantel-

zorgcompliment?”

 “ Ik heb enkele uren 

per week huishoudelijke 

hulp, kom ik dan wel in 

aanmerking?”

“ Ik heb huishoudelijke hulp 

van de thuiszorg en mijn 

familie doet ook veel voor 

mij, kan ik 2 zussen een 

compliment geven?”

“ Mijn dochter maakt 

elke week mijn huis 

schoon, komt zij in aan-

merking voor het man-

telzorgcompliment?”

Het mantelzorgcompliment van de gemeente 

Alkmaar kan voor 2016 aangevraagd worden!

MantelzorgCompliment

Voor Mekaar
Oudorp

Het mantelzorgcompliment is een extraatje van € 200,- als blijk van waardering 

van de gemeente Alkmaar voor mantelzorgers. 

Voor Mekaar Oudorp kan u helpen een mantelzorgcompliment aan te vragen. 

•  Wijkcentrum de Oever Amstelstraat 1  Alkmaar 

maandag t/m vrijdag  van 9.00 tot 12.00 uur 

• Buurthuis de Wachter Oudorperdijkje 65  Alkmaar

 dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
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Kernpartner van Voor Mekaar Oudorp
MEE & de Wering
MEE & de Wering biedt ondersteuning aan mensen en groepen 
mensen bij hun sociaal func� oneren. Bijvoorbeeld bij rela� e-
problemen, opvoedingsproblemen, eenzaamheid of bij verwer-
king van verlies. MEE & de Wering helpt om de regie over het 
dagelijks leven weer terug te krijgen. 

Binnen MEE & de Wering wordt gewerkt met integrale teams 
bestaande uit verschillende beroepskrachten. Zo zit in elk 
team een maatschappelijk werker, een ouderenadviseur en 
een sociaalraadsvrouw.
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) biedt individuele 
hulp en groepshulp bij persoonlijke vragen en problemen. 
Vaak gaat het om dingen in het leven waarmee men op een andere 
manier mee om wil leren gaan. A� ankelijk van de situa� e wordt de 
hulp individueel of in groepsverband aangeboden.

MEE & De Wering en Voor Mekaar
Op vier dagen in de week zijn er professionals van MEE & de Wering 
aanwezig in De Oever � jdens Voor Mekaar. Deze professionals kunnen 
naast het bieden van ondersteuning aan de vrijwilligers ook aan de 
klanten extra hulp bieden indien nodig.

Hulp bij prak� sche 
zaken rondom de 
zorgverzekering
Zoals ieder jaar veranderen er ook 
dit jaar weer een paar zaken bij de 
zorgverzekering. Dit geldt ook voor 
de collec� eve zorgverzekering voor 
minima van de Gemeente Alkmaar. 

Gelukkig blij�  het mogelijk het eigen 
risico mee te verzekeren (dit moet 
wel voor 1 januari) maar er is bijvoor-
beeld meer keuzevrijheid ontstaan, 
wat interessant kan zijn. Veel infor-
ma� e is op internet te vinden, maar 
wanneer iemand geen toegang tot 
internet hee�  of graag uitleg wil, 
kan diegene ook bij Voor Mekaar 
Oudorp terecht.

Voor Mekaar helpt u met het opzett en 
en opruimen van uw kerstboom

In Oudorp zijn veel mensen die iets voor elkaar (willen) doen. 
Voor Mekaar Oudorp wil deze mensen graag met elkaar ver-

binden. Er komen regelma� g bezoekers bij het Informa� epunt 
met vragen en daarnaast bieden verschillende mensen zich aan 

omdat ze iets voor een ander in de buurt willen doen. 

De feestdagen staan weer voor de deur en veel mensen vinden 
het gezellig om een mooi versierde kerstboom in huis te hebben. 
Helaas lukt het niet iedereen om zelf een kerstboom te 
kopen en op te tuigen.
Daarom wil Voor Mekaar Oudorp zich in de komende 
maand richten op het verbinden van mensen die 
wel wat hulp kunnen gebruiken bij het kopen en 
optuigen (en in januari weer opruimen) van een 
kerstboom en mensen die dat voor of met hen 
kunnen doen. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij Voor Mekaar Oudorp.
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vaak met oppassen op mijn 
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aanmelden voor het mantel-
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telzorgcompliment?”

Het mantelzorgcompliment van de gemeente 
Alkmaar kan voor 2016 aangevraagd worden!
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Voor Mekaar
Oudorp

Het mantelzorgcompliment is een extraatje van € 200,- als blijk van waardering 
van de gemeente Alkmaar voor mantelzorgers. 

Voor Mekaar Oudorp kan u helpen een mantelzorgcompliment aan te vragen. 
•  Wijkcentrum de Oever Amstelstraat 1  Alkmaar 
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