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Nieuwsbrief februari 2018
Voor Mekaar Oudorp

Training Demen� e
Nederland vergrijst. En Oudorp helemaal. 
De verwach� ng is dat binnen 20 jaar 1 op 
de 10 mensen in Oudorp de diagnose demen-
� e hee� . Het eigen netwerk, de buurt en ook wijkcentra gaan 
een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van mensen met 
demen� e en hun mantelzorgers. 

Wijkcentrum De Oever en buurthuis De Wachter 
zijn demen� evriendelijke plaatsen, maar wan-
neer demen� e nog beter en eerder wordt her-
kend, kan er nog beter ingespeeld worden op de 
behoe� en van zowel de persoon met demen� e 
als eventuele mantelzorger. Hiermee wordt het 

nog demen� evriendelijker en kan er indi-
vidueel maatwerk worden geleverd.

De Gemeente Alkmaar is demen� e-
vriendelijke gemeente en biedt daarom 

o.a. scholing aan. Op 5 februari jl. werd 
er in wijkcentrum De Oever een training 
verzorgd door Ellen Burger van Geriant. 
Een groep van 20 beroepskrachten en 
vrijwilligers hebben deze training gevolgd 

en leerde hier onder meer hoe demen� e 
te herkennen, welke verschillende vormen 

van demen� e er zijn en hoe er het beste 
mee om kan worden gegaan.

Dementievriendelijk Alkmaar
Behoeftenonderzoek

Voor Mekaar
Oudorp

Valpreven� e
groepstraining In Balans
Valincidenten komen steeds vaker voor. 
Naast de lichamelijke ongemakken die 
dit oplevert, blijkt dat mensen onzeker 
worden en zich belemmerd kunnen 
voelen in het leiden van een zo ac� ef en 
zelfstandig mogelijk leven. Een goede 
balans verkleint de kans op vallen aan-
zienlijk. 
In Oudorp start in maart 2018 een 
groepstraining In Balans. 
De training zal plaats-
vinden in Lauwershof 
en wordt gegeven 
door fysiotherapeut 
Joline Groot.

‘Wmo, zo simpel kan het ook’
Het is inmiddels drie jaar geleden dat de uitvoering van de 
Wmo werd overgeheveld naar de gemeenten. Schrijfster Tea 
Keijl hee�  in opdracht van de gemeente het boekje ‘ Wmo, 
zo simpel kan het ook’ geschreven. Hierin komen drie Alkmaarse 
voorbeelden van Slimmere Zorg aan de orde en hee�  ze 
ervaringen van verschillende mensen opgetekend. Een van 
de voorbeelden van Slimmere Zorg is Voor Mekaar. Het is een 
mooi boekje geworden. Geinteresseerden kunnen het boekje 
gra� s op komen halen bij De Oever of De Wachter.

alkmaar.nl/wmo

Zo simpel  
kan het ook!
De effecten van drie Wmo projecten
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Even voorstellen... 
 
Mijn naam is Nathanya 
Zwart, 30 jaar en woon 
samen met mijn vriend 
Niels en onze kat Siebert 
op ons varend woon-
schip in Alkmaar. 
Zodra het weer het 
toelaat gaan we dan ook 
graag zeilen waar ik veel 
plezier aan beleef. 

In september 2017 heb ik besloten mijn hart te vol-
gen en heb mijn full� me baan in retail opgezegd om 
ervaring op te kunnen doen in sociaal cultureel werk. 
Ik wist nog niet precies waar ik wilde werken maar wel 
dat ik een plek zocht waar iedereen welkom is, zelf-
redzaamheid wordt bevorderd en mensen aan elkaar 
gekoppeld worden. Samen kunnen we zoveel! 

Al snel kwam ik bij Voor Mekaar terecht en voel me 
helemaal op mijn plek. Elke maandag ben ik aanwezig 
� jdens het spreekuur in wijkcentrum De Oever en vind

het fi jn om mensen te kunnen helpen met hun vragen 
of samen dingen uit te zoeken. Daarnaast coördineer ik 
een aantal projecten om meer verbondenheid te creëren 
in de buurt, waaronder het maandelijkse Buurtbakkie. 
We staan aangekondigd met koffi  e/thee en wat lekkers 
in een buurt, school of verzorgingshuis om in gesprek 
te gaan met de bewoners. Hier komen ook mooie ini� -
a� even uit voort en ik sta elke keer weer te kijken van 
het enthousiasme en de betrokkenheid van de bewo-
ners. Dat maakt me enorm blij en ik leer erg veel. 

Verder ben ik de contactpersoon voor de winkeliers, 
kerken en verenigingen in Oudorp. We houden elkaar 
op de hoogte over ontwikkelingen in de buurt en 
streven ernaar leuke ini� a� even te ondernemen voor 
bewoners. 

Hee�  u leuke ideeën voor de buurt of vindt u het 
misschien fi jn als we met het buurtbakkie naar uw wijk 
komen, stuur me dan een mail (info@voormekaarou-
dorp.nl) of kom gezellig langs � jdens het spreekuur op 
maandag!

Belas� ngspreekuren in De Wachter
Donderdag 8, 15 en 22 maart, tussen 13.30 en 15.30 uur

In buurthuis De Wachter wordt de mogelijkheid geboden 
om hulp te krijgen bij het invullen van 

de belas� ngaangi� e. 
Een ervaren deskundige op 

belas� nggebied is aanwezig 
� jdens spreekuren. 
Men kan bij hem terecht 
met diverse vragen over 
de belas� ngaangi� e 
2017 en eventueel assis-
ten� e bij het digitaal 

invullen. 

Mocht men naar het spreek-
uur willen komen, dan kan men 

zich vooraf aanmelden bij buurthuis De Wachter of 
via Voor Mekaar: info@voormekaaroudorp.nl

Het is belangrijk dat men de benodigde documenten 
mee neemt, zoals jaaropgaven, bankoverzichten, 
hypotheekgegevens en WOZ-waarde (als u een koop-
huis hee� ), eventuele declara� es e.d. en vooral uw 
DigiD-code. 

Hee�  u geen DigiD-code, dan kan ter 
plekke een code voor u aangevraagd 
worden. Er wordt dan een vervolgaf-
spraak met u gemaakt.

Er zijn geen kosten aan verbonden.


