
Corona Nieuwsbrief april 2020

Voor Mekaar Oudorp

Informa� epunt Voor Mekaar Oudorp 
Gesloten, maar nog wel in de buurt!
De Alkmaarse buurt- en wijkcentra zijn gesloten volgens de richtlijnen van 
het RIVM, maar de meeste centra zijn wél bereikbaar voor vragen van buurt-
bewoners. Als er bijvoorbeeld hulp nodig is bij boodschappen, er vragen zijn 
over brieven of regelingen, of wanneer mensen een praatje willen. 
Er wordt natuurlijk gewerkt volgens de regels die we allemaal moeten volgen. 

Vanwege het Coronavirus is het Informa� epunt Voor Mekaar nu alleen 
telefonisch en per mail bereikbaar. Het telefonische spreekuur is van 
maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en te bereiken op 
(072) 5117311. Dit loopt via de recep� e van Wijkcentrum De Oever.

Ook Buurthuis De Wachter is bereikbaar; op maandag en donderdag, 
tussen 10.00 en 17.00 uur is er iemand aanwezig voor telefonisch contact.
Voor Mekaar Oudorp biedt informa� e, advies en prak� sche hulp. 

Bij Voor Mekaar kan jong en oud met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld 
over zorg, welzijn, fi nanciën en sociale regelgeving. Voor Mekaar is een 
samenwerking en bestaat uit vrijwilligers en professionals van MEE & de 
Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum De Oever en buurt-
huis De Wachter.

In Oudorp zijn veel mensen die iets voor elkaar (willen) doen. Voor Mekaar 
wil deze mensen graag met elkaar verbinden. Als u een vraag hee�  of graag 
iets wilt betekenen voor iemand uit de buurt, kunt u terecht bij Voor Mekaar.
(072) 511 73 11 - info@voormekaaroudorp.nl - www.voormekaaroudorp.nl
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WE ZIJN GESLOTEN, 
MAAR NOG WEL IN DE BUURT!

Voor Mekaar
Oudorp

Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag 
van 09:00 t/m 12:00 uur op: (072) 511 73 11 
voor al uw hulpvragen en hulpaanbodWIJKCENTRUM Jongerenwerk De Oever 

in corona-� jd
De huiskamer My Place is helaas 
gesloten, maar het jongeren-
werk organiseert wel allerlei 
andere leuke ac� viteiten! Vind 
jij het bijvoorbeeld leuk om 
deel te nemen aan een Fortnite 
toernooi, heb je zin om elkaar 
te ontmoeten op Houseparty, 
verveel je je, heb je vragen of 
leuke ideeën? Neem dan contact 
op met jongerenwerker Sinan.

Een aantal keer per week is het 
jongerenwerk ook in de wijk te 
vinden. We gaan dan in gesprek 
met de jongeren buiten over wat 
zij allemaal doen! 

Wil je op de hoogte blijven 
volg dan huiskamer My Place 
op Facebook en Instagram, 
app of bel met Sinan 
06 3809 6270

Een telefoonmaatje van Humanitas Wil je een telefoonmaatje? 
Neem dan contact op met 
Humanitas: (072) 540 18 00 
of maatjes.nkl@humanitas
Contactpersonen Margreet Huijkman 
of Odi van Moorselaar

Wil je een telefoonmaatje? 
Bezoeken kan nu even niet, maar (video)bellen 
natuurlijk wel! Even een praatje om de s� lte 
in huis te doorbreken, een luisterend oor. 
Voor wie behoe� e hee�  aan contact in deze 
moeilijke � jd.



WonenPlus biedt diensten waarmee zij 
ondersteunen bij het zelfstandig wonen. 
Abonnees van WonenPlus bellen met het 
servicepunt met hun hulpvragen.

WonenPlus aanbod � jdens de Coronacrisis
Tijdens de Coronacrisis is het aanbod � jdelijk aangepast. 
Wat WonenPlus nu doet:
•  Boodschappenservice; een vrijwilliger doet boodschappen en brengt 

deze naar de mensen thuis.
• Buitenklussen; een vrijwilliger doet klusjes om het huis. 

Alles volgens de richtlijnen van het RIVM en dus op 
gepaste afstand.

• Een luisterend oor bieden, een praatje maken 
en meedenken bij vragen via de telefoon. 
WonenPlus belt zelf met abonnees om te vragen 
hoe het gaat en mensen kunnen zelf naar het 
servicepunt bellen.

Servicepunt WonenPlus Alkmaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

(072) 512 27 11 - info@wonenplusalkmaar.nl
www.wonenplus-alkmaar.nl
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Hee�  u bericht gekregen dat u aangi� e inkomsten-
belas� ng 2019 moet doen? U kunt aangi� e doen tot 
1 mei. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt 
door het coronavirus, is het goed denkbaar dat dit 
niet voor deze datum lukt. 

U kunt dan uitstel aanvragen. Vraag het aan voor 1 mei, dan krijgt u 
uitstel tot 1 september. Dit kan via Mijn Belas� ngdienst of telefonisch 
(0800 0543). Bij fi scaal partnerschap moet voor beide partners uitstel 
worden aangevraagd. Voor burgers zonder aangi� everplich� ng hoe�  
trouwens geen uitstel aangevraagd te worden.

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Meld u kind dan niet af bij de kinder-
opvang als u na de � jdelijke slui� ng uw plek wil behouden. U hoe�  ook 
niets aan te passen bij de Belas� ngdienst voor uw kinderopvangtoeslag.

Hee�  u andere vragen rondom belas� ng? 
Veel antwoorden staan op www.belas� ngdienst.nl of bel 0800 0543

Belas� ngzaken � jdens de coronacrisis

WonenPlus Alkmaar biedt boodschappenservice
Minder inkomsten 
door corona?
Veel werknemers met een (fl exi-
bel) contract verliezen werk door 
de corona-uitbraak. Met de � jde-
lijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkbehoud (NOW) wil de 
overheid s� muleren dat werk-
gevers hun werknemers zoveel 
mogelijk in dienst houden en 
blijven doorbetalen in de periode 
dat er minder omzet is. Als de 
werkgever aan de voorwaarden 
voldoet, kan hij in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming 
in de loonkosten. 

NOW geldt ook voor uitzend-
krachten, het uitzendbureau is 
dan de werkgever en kan via 
de NOW een tegemoetkoming 
aanvragen. NOW geldt ook voor 
oproepkrachten. Als je niet meer 
wordt opgeroepen en geen loon 
krijgt, kun je eventueel bekijken 
of je recht hebt op een arbeids-
overeenkomst met een vast aantal 
uren, gebaseerd op het gemiddel-
de van het afgelopen jaar. 
Of je kunt mogelijk een WW-uit-
kering of bijstand aanvragen. 

Instan� es zoals het UWV en Halte-
werk zijn op werkdagen, tussen 
8.30 en 17.00 uur, telefonisch en 
per mail bereikbaar. UWV gee�  
aan nu minder goed bereikbaar te 
zijn per telefoon, vragen kunnen 
ook online gesteld worden. 

www.uwv.nl - 088 89 89 294 
www.haltewerk.nl of bel 14 072

Op Koningsdag maandag 27 april 
is Voor Mekaar Oudorp gesloten!


