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Nieuwsbrief  juni 2017
Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar-tafel bij “De Warme Hap”
Voor Mekaar is onlangs gestart met een ‘Voor Mekaar-tafel’ bij de  
Warme Hap. Het doel hiervan is dat mensen van te voren weten dat ze 
niet alleen komen te zitten. Het kan een enorme drempel zijn voor men-

sen om voor het eerst naar de Warme Hap te komen.

Iedere dinsdag en donderdag zorgen de 
leerlingen van het Heliomare College voor 

een warme lunch. Hier kunnen mensen 
voor € 5,- een maaltijd komen eten in 
De Oever. Voor veel mensen gaat het 
naast de lekkere maaltijd vooral om de 
gezellige sfeer. 

Mensen die voor het eerst willen komen, 
kunnen gebruik maken van de Voor 

Mekaar-tafel; hier zitten gastvrouwen van 
Voor Mekaar aan tafel; zij eten mee, maken een 

praatje en proberen mensen met elkaar te verbinden. 
Iedere eerste dinsdag van de maand is de Voor Mekaar-tafel, maar men-
sen kunnen zich ook voor een andere dag opgeven in overleg met de 
gastvrouwen. 

Wanneer het vervoer naar De Oever een probleem vormt, zullen we 
meedenken voor een goede oplossing. Vanaf 12 uur zijn de tafels gedekt 
en is de zaal open en om 12.30 uur wordt de maaltijd geserveerd.  
Mensen kunnen zich tot een dag van de voren opgeven bij Voor Mekaar 
of bij de receptie van De Oever,  (072) 5117311/ receptie@de-oever.nl

Voor Mekaar
Oudorp

Even voorstellen...

Mijn naam is Sylvia, vrijwilliger bij 
Voor Mekaar. Ik ben 50 jaar en werk 
elke dinsdagochtend bij Voor Mekaar 
om iedereen met een vraag of pro-
bleem te ondersteunen. Mijn leven 
bestaat uit het zorgen voor mijn 
gezin, en ik ben mantelzorger voor 
mijn moeder en dochter die autisme 
heeft. Verder hou ik erg van breien 
en haken, en ik lees graag boeken. 
Ik heb de nodige ervaring opgedaan 
om het werk bij Voor Mekaar goed te 
kunnen doen.
Na jaren gewerkt te hebben in win-
kels en fotografie, ben ik door ziekte 
eruit geraakt. Na wat omzwervingen 
en zoeken wat ik kan en leuk vind, 
ben ik terecht gekomen bij De Oever.
Bij Voor Mekaar ben ik op mijn plek, 
ik vind het leuk om mensen te ont-
moeten, en iets voor ze te kunnen 
betekenen. Soms gezellig een praatje 
met een kopje koffie, maar ook pro-
blemen voor de mensen oplossen. Ik 
hoop het werk bij Voor Mekaar nog 
lang te mogen doen. Zo blijf ik op 
de hoogte van wat er gebeurt in de 
buurt en is het nog leuk ook. 

Vooraankondiging 
Netwerkbijeenkomst over Mantelzorg
Voor Mekaar krijgt regelmatig het signaal van mantelzorgers dat zij 
zich tegen gewerkt voelen door instanties vanwege de vele regels 
waar ze mee te maken hebben. En ze geven aan door de bomen 
het bos niet meer te zien. Duidelijkheid over wie wat doet en een 
betere onderlinge samenwerking zou erg gewenst zijn. Andere 
organisaties herkennen dit en daarom zal er in juli een netwerk-
bijeenkomst worden georganiseerd, samen met het Mantelzorg-
centrum en MEE & De Wering, rondom dit thema. 

Samen eten bij “De Warme Hap”



In 2016 zijn MEE, De Wering en Samis gefuseerd tot MEE & De Wering. 
Organisati es met ieder hun eigen deskundigheid. De deskundigheid 
van voormalig MEE ligt op het gebied van mensen met een beper-
king of chronische ziekte. Dit is in de breedste zin van het woord. 
MEE & De Wering biedt cliëntondersteuning, dit betekent dat er 
vanuit de vraag van de cliënt gekeken naar de situati e en passende 
hulp gezocht en geboden. 

MEE & De Wering helpt mensen met een beperking 
om maximaal te parti ciperen in de samenleving. 

U kunt daarbij denken aan:
•   Tips en adviezen om het dagelijkse leven 

zo zelfstandig mogelijk in te richten.
•   Vakanti eadressen met aangepaste 

voorzieningen.
•   Adviezen bij de opvoeding van een 

gehandicapt kind.
•   Hulp bij het aanvragen van een aangepaste 

woning of van een persoonsgebonden budget.
•   Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoor-

beeld gemeente of ziektekostenverzekeraar.
•  Begeleiding bij persoonlijke problemen.
•  Ondersteuning bij het vinden van de gewenste vrijeti jdsbesteding.

WWW.VOORMEKAAROUDORP.NL - INFO@VOORMEKAAROUDORP.NL - (072) 511 73 11

Kernpartner van Voor Mekaar Oudorp
MEE & De Wering

Verwenochtend Aandacht Voor Mekaar
Tijdens ‘de week van zorg en welzijn’ organiseerde Voor Mekaar een 
verwenochtend. Iedereen was welkom voor een kopje koffi  e en de 
vrijwilligers van Voor Mekaar hebben de handen verwend met een 
handmassage en er werden nagels gelakt. 

Er werd al snel gevraagd wie wij zijn. We vertellen over onze werk-
zaamheden bij Voor Mekaar. Door velen worden we wel gezien, 
maar vaak weet men niet wat wij daar doen. Tijdens de gezellige 
ochtend wordt daarom uitleg gegeven over het informati epunt. 

Mocht u met een vraag of probleem zitt en, kunt u 
alti jd binnenlopen bij Voor Mekaar. Bijvoorbeeld 

met een vraag over wonen, werk, de WMO of 
hulp met de computer. Dan zijn wij er om u 
ondersteuning te bieden en weer op weg te 
helpen.

Dinsdagochtend 20 juni van 10.00 tot 
12.00 uur organiseren we weer een 
verwenochtend. Dit keer doen we dat 
samen met het Heliomare College; de 
koffi  e met wat lekkers en handverzor-
gingsproducten staan dan weer voor u 
klaar. Iedereen is weer van harte welkom! 

Informati eavond over 
de Alkmaarpas
Het blijkt 
dat veel 
mensen wel 
eens gehoord 
hebben over 
de Alkmaar-
pas maar te weinig weten over de vele 
mogelijkheden die de Alkmaarpas biedt 
of moeite hebben met het digitale 
gebruik ervan. 
Daarom heeft  Voor Mekaar een infor-
mati eavond georganiseerd in Buurthuis 
De Wachter. Miriam Dekker van Alkmaar 
Prachtstad en jeugdsport- en cultuurfonds 
een gaf een presentati e. Naast uitleg 
over de pas, het digitale budget en het 
jeugdsport- en cultuurfonds was er veel 
ruimte voor vragen en interacti e. 
Vanuit Voor Mekaar Oudorp werd de 
mogelijkheid voor ondersteuning bij het 
digitale gebruik van de pas benoemd en 
het meedenken wanneer het vervoer 
naar een acti viteit een probleem is.
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