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Nieuwsbrief november 2017
Voor Mekaar Oudorp

De Max Mobiel komt naar Oudorp
U kent allemaal wel iemand die niet zo goed 
ter been meer is en daardoor een steeds klei-
nere leefwereld krijgt. Voor belangrijke afspra-

ken wordt het vervoer vaak goed geregeld, maar ook de kortere 
ritjes zijn belangrijk. Gemeente Alkmaar wil hun mobiliteit ver-

groten met de inzet van de 10 Max Mobielen. 

Wijkcentrum De Oever krijgt één van 
de voertuigen. De Max Mobiel is een 

elektrisch, tweepersoons voertuig 
dat kan worden gebruikt voor korte 
ritjes door de stad. Denk aan een 
bezoek aan de dokter of het doen 
van een kleine boodschap. 
De Max Mobiel is bedoeld om de 

mobiliteit van ouderen en mensen 
die slecht ter been zijn die niet zelf 

kunnen rijden, 
te vergroten. 

De Max Mobiel 
wordt bestuurd door een getrainde 
vrijwilliger en er is ruimte voor één 
passagier en een ingeklapte rolstoel 
of een rollator.

Voor Mekaar
Oudorp

Even voorstellen...

Mijn naam is Marjan Boots. Ik ben 64 
jaar, getrouwd met Ton en moeder van 
een dochter en twee zoons.En oma van 
een kleindochter(3) en kleinzoon (1). 
Toen ik als gevolg van een reorganisa� e 
zonder werk kwam had ik heel sterk het 
gevoel dat ik iets voor mijn medemens 
wilde doen. 
Eerst ben ik begonnen als vrijwilliger bij 
de Voedselbank. En dit doe ik nu nog 
steeds. Toen hoorde ik dat het project 
Voor Mekaar van start zou gaan. Dus dit 
was mijn kans om echt iets voor mijn 
buurtbewoners te kunnen doen. 
Ik ben al� jd op donderdagochtend 
aanwezig. Op de donderdagochtend is 
er nu sinds kort ook een wandelgroep 
van start gegaan. Ik wil ook graag af en 
toe meewandelen en misschien mijn 
steentje bijdragen door wat wetens-
waardigheden over de natuur te vertel-
len. Ik heb 21 jaar bij IVN (ins� tuut 
voor natuureduca� e) gewerkt en heb 
ook de natuurgidsencursus gevolgd. 
Het is wel enige � jd geleden, maar de 
interesse is zeker gebleven. Ook ben 
ik ac� ef betrokken bij Hortus Alkmaar. 
Ik zou zeggen kom langs bij Voor Mekaar 
of wandel mee.
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wordt bestuurd door een getrainde 
vrijwilliger en er is ruimte voor één 
passagier en een ingeklapte rolstoel 

Netwerkbijeenkomst Mantelzorgondersteuning 
op dinsdag 21 november in De Oever
Deze netwerkbijeenkomst Mantelzorgondersteuning is het ver-
volg op de bijeenkomst van 11 juli jongstleden. 
Er zullen verschillende presenta� es plaatsvinden; Petra Oxfoort 
komt vertellen over de werkwijze en mogelijkheden van het 
Respijthuis, Astrid Hendriks vertelt over de maatjes van Humanitas 
en een nieuw project met respijthulpen. Helena Muilenburg 
hee�  i.s.m. het Mantelzorgcentrum de cursus ‘zorgen voor een 
ander ontwikkeld en gaat hierover vertellen. 
Daarnaast zullen we bespreken hoe we elkaar gaan informeren 
en samenwerken op het gebied van mantelzorgondersteuning.



Noord-Holland Noord tegen eenzaamheid
Eenzaamheid is van alle lee� ijden en het kan iedereen overkomen, 
door alle lagen van de bevolking heen. Bekend is dat veel ouderen 
zich eenzaamheid voelen. Minder bekend is dat een grote groep 
jongeren ook aangee�  eenzaam te zijn. Duidelijk is dat beide 
groepen om een verschillende aanpak vraagt. Wat is eenzaamheid 

precies? Hoe signaleren we eenzaamheid en werken 
we vervolgens wijkgericht eff ec� ef samen in de 

aanpak tegen eenzaamheid?

Zo’n 130 betrokkenen uit het sociaal 
domein in Noord-Holland Noord spraken 
op 16 oktober over eenzaamheid. 
Gegevens en trends en prak� jkvoor-
beelden werden 
uitgewisseld. 

Duidelijk werd 
dat eenzaamheid 

vraagt om oplossin-
gen op maat en dat de 

aanpak voor volwassenen een 
hele andere is dan voor jongeren. Des te 
belangrijker dat par� jen bij elkaar kwamen 
om elkaar te leren kennen om elkaar in de 
dagelijkse prak� jk weten te vinden. 
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We maken ze in alle vormen, kleuren en 
maten; gebreide borsten. 
De Amerikaanse Barbara Demorest is de 
ini� a� efneemster van Kni� ed Knockers. 
Nadat bij haar een borst verwijderd was, 
hoorde ze dat een prothese zeker zes 

weken op zich zou laten wachten. Zij wist niet wat te doen om in 
ieder geval het uiterlijk gemis zo veel mogelijk op te vangen. Een 
arts vroeg haar vervolgens of ze misschien ook aan breien deed en 
opperde een borstprothese te breien. 

Dat was in 2011. Inmiddels worden overal ter wereld borsten gebreid. 
Een groepje dames in Wijkcentrum De Oever is zeer enthousiast over 
de Kni� ed Knockers. Ze zijn licht, nemen vocht op en je kunt de vorm 
makkelijk aanpassen. 

 De Oever 
komt naar u toe!
Veel mensen weten De Oever 
te vinden, maar om een brug 
te kunnen slaan naar andere 
buurtbewoners, zullen de sociaal 
cultureel werkers van De Oever 
de wijkbewoners opzoeken in hun 
eigen buurt. Zij zorgen hierbij voor 
koffi  e, thee en een ac� viteit voor 
kinderen en zullen met wijkbewo-
ners in gesprek gaan. Het doel is 
om elkaar (nog beter) 
te leren kennen 
en te horen 
waar de wen-
sen en behoef-
ten liggen. 

te leren kennen 

komt naar u toe!

WIJKCENTRUM
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GGD Hollands Noorden en Voor Mekaar Oudorp organiseren in samen-
werking met Coali� e Erbij en het Kennispla� orm Sociaal Domein Noord-
Holland een conferen� e rondom het thema Eenzaamheid. 

Eenzaamheid is van alle lee� ijden. Bekend is dat veel ouderen zich 
eenzaam voelen. Minder bekend is dat een grote groep jongeren ook 
aangee�  eenzaam te zijn. Aan deze twee lee� ijdsgroepen wordt in 
het bijzonder aandacht besteed. Ook staat (wijkgericht) samenwerken 
rondom dit thema centraal.

Doel is het uitwisselen van kennis over het voorkomen, de signalering 
en de meest kansrijke aanpak van eenzaamheid. De conferen� e wordt 
georganiseerd voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders 
van gemeenten en maatschappelijke instellingen welzijn en zorg.

U kunt zich aanmelden bij info@voormekaaroudorp.nl en hierbij 
tevens aangeven welke verdiepingssessie uw voorkeur hee� . 
In iedere verdiepingssessie komen verschillende prak� jkvoorbeelden 
uit de regio aan de orde.

Uitnodiging 
Conferenti e ‘Noord-Holland 
Noord tegen Eenzaamheid’
Maandag 16 oktober 13:30 - 17:00
Wijkcentrum De Oever - Amstelstraat 1  Alkmaar

Door de vulling in de katoenen borst te 
verschuiven, kun je van een peervormige 
borst een druppelvormige maken. 
De borsten worden gemaakt van gemer-
ceriseerd katoen en je kunt ze ook wat 
zwaarder maken, als je dat zou willen. 
Kunt u een prothese goed gebruiken, 
dan kunt u contact opnemen met Voor 
Mekaar Oudorp!

Knitt ed Knockers van start in Oudorp


