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Nieuwsbrief  februari 2017
Voor Mekaar Oudorp

Voor Mekaar Oudorp 
& De Compaan
Grati s kennismaken met De Compaan!
Wijkcentrum De Oever en Buurthuis 
De Wachter organiseren een bijeen-
komst zodat u kunt kennismaken 
met De Compaan (zie ook bijlage op 
pagina 3). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken via tel. 088 145 01 00.
De Compaan is een tablet voor ouderen die het las� g vinden om 
met een computer of reguliere tablet om te gaan. 

Op dinsdag 7 maart is er van 9.00-12.00 uur 
een medewerker van De Compaan beschik-
baar in Wijkcentrum De Oever om alle vragen 
rondom De Compaan te beantwoorden of u 
een demonstra� e te geven. 

Op dinsdag 14 maart kunt u hiervoor terecht om 
13.00-17.00 uur in Buurthuis De Wachter. 

Ook zijn de vrijwilligers van Voor Mekaar Oudorp dan aanwezig 
om overige vragen te beantwoorden of u te helpen met andere 
zaken. 

Voor Mekaar
Oudorp

Belas� ngaangi� e 
Het jaar 2017 is alweer van start gegaan en daarom komt 

de Belas� ngaangi� e er bijna aan. Voor veel mensen is 
het geen fi jn idee om uw administra� e in te duiken. 
Vanaf 1 maart 2017 zijn uw persoonlijke gegevens digitaal 
te vinden als er wordt ingelogd met Digi-D. De Belas� ng-

dienst hee�  vanaf dan de aangi� e grotendeels van tevoren 
ingevuld,  wat het een stuk gemakkelijker maakt. Belangrijk 

is om uw gegevens goed te controleren voordat u hiermee 
akkoord gaat. De belas� ngaangi� e kan worden gedaan tot 1 mei 2017.

Bij Voor Mekaar Oudorp zijn er vrijwilligers die graag met u mee willen 
kijken, antwoorden willen zoeken op uw vragen of u willen helpen over-
zicht te creëren in de eigen administra� e. U kunt elke werkdag bij van 
9.00-12.00 uur bij onze vrijwilligers in wijkcentrum 
de Oever terecht en elke dinsdag van 14.00-16.00 
uur in wijkcentrum De Wachter in Schermereiland.

De Compaan is een tablet voor ouderen die het las� g vinden om 

Even voorstellen...

Ik ben Rien Bergers en werk al enige 
� jd niet meer voor geld.
Na een werkzaam leven waarbij ik 
voornamelijk in technische bedrijven 
leiding gaf aan produc� eafdelingen 
en later deze, kleine en middelgrote 
bedrijven, ben gaan leiden. 

Na mijn verhuizing naar een appar-
tement op het Schermereiland in 
Alkmaar, geen tuin, garage en klusjes 
meer, zocht ik naar een zinvolle 
besteding voor een deel van mijn 
vrije � jd. Voor Mekaar kwam op mijn 
pad en dat leek mij een doel om mij-
zelf voor in te ze� en. Mensen in de 
wijk helpen met vragen, antwoorden 
zoeken, rich� ng geven in het bos van 
hulpverleners/zorginstellingen enzo-
voort. Hier kan mijn ei wel kwijt.

U kunt mij op dinsdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur vinden 
in buurthuis de Wachter aan het 
Oudorperdijkje. Ik kan goed luiste-
ren, heb de � jd en op de achtergrond 
ondersteuning van professionals
Ik wacht op u in de Wachter Schroom 
niet, elke vraag is welkom.



Humanitas Noord-Kennemerland is een van de ruim 80 afdelingen 
van Humanitas, een vereniging waar getrainde vrijwilligers gekoppeld 
worden aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Voorbeelden van vragen die bij ons binnenkomen zijn:
•  Een mantelzorger wil ook graag een maatje
•  Een licht vergeetach� ge vrouw zoekt een maatje
•  Een weduwe wil graag hulp bij haar thuisadministra� e
 •  Een kind wil graag voorgelezen worden

•  Een vrouw met een zware � jd achter de rug 
zoekt een gesprekspartner om samen mee 

te wandelen
•   Een jongeman met een verstandelijke 

beperking wil graag samen fi etsen
•  Een oudere dame wil graag naar 
buiten, ze dur�  niet zo goed alleen
•  Een jongeman weet niet waar hij 
beginnen moet na een gevangenis-

straf
•  Een moeder met jonge kinderen 

zoekt een verstandige en lieve ervarings-
deskundige 

Veiligheid voor alles!
Het Rode Kruis werkt nauw 
samen met een aantal organisa-
� es om het func� oneren in en om de eigen woning te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door de veiligheidscheck op 
het gebied van brand, vallen en inbraak af te nemen. 
De (getrainde) vrijwilligers komen gra� s bij u thuis en 
nemen in een paar gesprekken de veiligheid van de 

woning met u door. 
Zij laten u niet in de kou 
staan als iets veranderd 
moet worden, maar 
bespreken met u hoe 
simpele dingen soms 
verholpen kunnen 
worden of geven � ps 
wie u hiervoor het beste 
kunt benaderen.  

Het doel is preven� ef te werken om onveilige situa� es 
te voorkomen. Voor een tradi� onele EHBO-cursus, maar 
ook voor een verkorte of op maat gesneden cursus 
kunt u terecht bij het Rode Kruis. Dit kan bv. zijn voor 
gezinnen met jonge kinderen, ouderen of sportclubs. 

Rode Kruis en Voor Mekaar
Een paar keer per jaar verzorgt het Rode Kruis een 
themamiddag gerelateerd aan het onderwerp 
Veiligheid in De Oever. 
Voor informa� e of een huisbezoek kunt u contact 
opnemen met het Rode Kruis Alkmaar, tel. 072 5623863 
(donderdagochtend), e-mail: apolle@rodekruis.nl of 
een van de vrijwilligers van het Voor Mekaar team.

Volgende themamiddag: ‘Vallen en branden voorkomen’ 
28 maart 9.30-11.00 uur in Buurthuis De Wachter, 
Oudorperdijkje 65, 1821 AP in Alkmaar.
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Afdeling Alkmaar

Mijn werk bestaat vooral uit zorgen dat 
er genoeg vrijwilligers zijn om aan bijvoor-
beeld bovenstaande hulpvragen te kunnen 
voldoen. Mijn collega’s richten zich op de 
mensen die een vrijwilliger aanvragen en 
gaan bij hen op huisbezoek om te vragen 
waarmee zij het best geholpen zijn.

Om mijn werk goed te kunnen doen, 
maak ik gebruik van contact met andere 
organisa� es, zoals bij Voor Mekaar Oudorp. 
Interesse? Ik ben om de week op dinsdag-
middag van 14.00-16.00 uur in het spreek-
uur in Buurthuis De Wachter. Tot ziens! 
Astrid Hendriks, 072 540 18 00

Kernpartner van Voor Mekaar Oudorp
Humanitas Noord-Kennemerland



Demonstratiemiddag Compaan, de tablet 
ontwikkeld voor ouderen. Schrijf u nu in!

Kom samen met uw familie naar Wijkcentrum De Oever of Buurthuis De Wachter om kennis te maken met de 
Compaan. Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen kan 
met de Compaan overweg! U kunt foto’s uitwisselen, beeldbellen, een bericht sturen of een spel spelen. Op 
deze manier kunnen ouderen die het lastig vinden om met een computer of gewone tablet om te gaan, toch 
meedoen in de sociale online omgeving. De Compaan is een veel gebruikt middel voor mantelzorgers zodat 
zij, juist op afstand, ook actief betrokken kunnen zijn.

Ervaringen delen vanaf de hele wereld

Familie en vrienden communiceren met de Compaan via het Compaan Portaal, een besloten online familie-
omgeving. Het Portaal is bereikbaar via smartphone, tablet of computer. Daarnaast kunt u, met een simpele 
druk op de knop, contact zoeken met de vrijwilligers van “Voor Mekaar” Oudorp.

Nu kosteloos uitproberen via “Voor Mekaar Oudorp”

De Gemeente Alkmaar stelt aan Wijkcentrum De Oever en Buurthuis De Wachter 50 Companen ter beschikking 
voor kwetsbare ouderen in Oudorp. Ouderen mogen de Compaan gedurende een jaar gratis uitproberen. Na dat 
jaar heeft u de keuze de Compaan over te nemen. Voor Mekaar Oudorp is een GRATIS informatiepunt voor de 
inwoners van Oudorp.

Demonstratie van de Compaan? Schrijf u nu in voor de demodag!

Demodag Wijkcentrum De Oever 

Datum:  Dinsdag 7 maart 
Tijd:   09.00 uur tot 13.00 uur 
Adres:   Amstelstraat 1 
Inschrijven:  088-1450100.

Demodag Buurthuis De Wachter 

Datum:  Dinsdag 14 maart 
Tijd:   13.00 uur tot 17.00 uur  
Adres:   Oudorperdijkje 65 
Inschrijven:  088-1450100. 

Op de demodagen neemt Compaan in een één-op-één gesprek de tijd om u de Compaan te demonstreren en al uw 
vragen te beantwoorden! Als u ons belt dan plannen wij een tijd in die u schikt.


