
Nieuwsbrief juli 2020
Voor Mekaar Oudorp
Voor Mekaar deze zomer
Nu een deel van de samenleving het gewone leven oppakt, is het 
voor mensen die dit nog niet kunnen doen extra belangrijk om te 
weten dat er plekken zijn waar ze kunnen aankloppen. Er staan 
veel mensen en organisa� es klaar die graag een helpende hand 
willen bieden. Of het nu gaat om een boodschap doen, informa� e 
en advies, iets leuks ondernemen of een luisterend oor. 

Wilt u dat er even iemand meedenkt?
Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. Dit zorgt 

ook voor onduidelijkheid. De coronacrisis roept veel vra-
gen op. Bijvoorbeeld over wat wel en niet mogelijk 

is op verschillende vlakken. Tegelijker� jd is er 
ontze� end veel informa� e beschikbaar. 

Ook ontstaan er allerlei nieuwe ini� a� even 
en solidariteit neemt toe, maar die moe-
ten we wel kunnen vinden. Soms is het 
pre�  g wanneer iemand even meedenkt 
en zoekt. U kunt onder andere terecht 

bij Voor Mekaar in Wijkcentrum De Oever 
en Buurthuis De Wachter. Dus mocht u 

een vraag hebben, neem gerust contact op. 
We denken graag mee.

De Oever - recep� e@de-oever.nl, (072) 5117311
De Wachter - info@het-schermereiland.nl, (072) 5125595

Wanneer is Wijkcentrum De Oever open deze zomer?
De eerste twee weken (6 t/m 17 juli) en de laatste twee weken 
(3 t/m 14 augustus) zal De Oever ’s morgens bereikbaar zijn, 
maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Ook kunnen er in die periode afspraken bij het informa� epunt 
Voor Mekaar Oudorp gemaakt worden voor de maandag- en 
donderdagochtend. Van 20 t/m 31 juli zijn we gesloten.

Wanneer is Buurthuis De Wachter open deze zomer?
Van 27 juli t/m 14 augustus is Buurthuis De Wachter bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-17.00 uur.
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Back to school
Huiswerkbegeleiding voor een goede 
start van het nieuwe schooljaar

Naast de basisscholen, zullen 
ook alle scholen in het voort-
gezet onderwijs na de zomer-
vakan� e weer helemaal 

open gaan. Na een periode van thuis-
onderwijs is dat best weer even wennen. 

Sommige leerlingen pakken de draad 
gemakkelijk weer op maar anderen 
hebben daar meer moeite mee. Voor 
Mekaar krijgt weleens vragen binnen 
over huiswerkbegeleiding en � jdens 
deze periode speelt dat meer dan 
normaal. Daarom gaat Voor Mekaar 
huiswerkbegeleiding opstarten vanaf 
de laatste week van de zomervakan� e, 
zodat iedereen goed voorbereid weer 
naar school kan gaan. 

Heb je vragen over de mogelijkheden 
voor huiswerkbegeleiding of wil je een 
afspraak maken? Of vind je het leuk 
om huiswerkbegeleiding te geven? 
Dan horen wij dat graag! 
Je kunt dan contact opnemen met 
recep� e@de-oever.nl -  (072) 5117311

Zomerac� viteiten MyPlace
Ook vanuit het jongerenwerk 
worden deze zomer ac� viteiten 
georganiseerd. Wil je op de hoogte 
blijven van het jongerenwerk, 
volg dan huiskamer My Place op 
facebook en Instagram of bel/app 
met Sinan 06 38096270

Gezondheid is veel meer dan alleen de 
afwezigheid van een virus. Ook verlies van 

de eigen regie, eenzaamheid, angst en gebrek 
aan zingeving kan mensen ziek maken

“ “



Vervoersmogelijkheden in corona� jd
Sinds kort is het reizen met het OV en de auto 
weer meer toegestaan, maar dit is niet voor iede-
reen toegankelijk of wenselijk. De alterna� eve 
vervoersmogelijkheden voor mensen die minder 
mobiel zijn, kunnen in veel gevallen nog niet 
gebruikt worden. 

Zo wordt de Max Mobiel bijvoorbeeld 
nog niet ingezet en dat geldt helaas 
voor meerdere vervoersmiddelen. 
Het is nu nog las� g te voorspel-

len wanneer dit wel weer het geval zal zijn. We 
ontvangen hier regelma� g vragen over en helpen 
graag bij het zoeken naar een oplossing. We mer-
ken dat de situa� e per week anders kan zijn. 

Bent u op zoek naar actuele informa� e op het 
gebied van vervoer, kunt u contact met ons op-
nemen: recep� e@de-oever.nl -  (072) 5117311
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Zomer Sportac� viteiten
Door de coronacrisis hebben we allemaal heel lang 
binnen gezeten en minder contact gehad met vrienden 
en lee� ijdsgenoten. Gelukkig mogen we inmiddels 
weer iets meer! Daarom worden er leuke zomersport-
ac� viteiten in Alkmaar georganiseerd.

Wijkcentrum De Oever
De Oever organiseert samen met Alkmaar Sport een 
leuke Sport & Spelochtend. Je kunt meedoen op 
donderdag 13 augustus van 09.30 tot 11.00 uur of van 
11.30 tot 13.00 uur. Deze ochtend is voor kinderen van 
7 tot en met 12 jaar.
Graag aanmelden via recep� e@de-oever.nl 
Vermeld dan even je naam, lee� ijd en telefoon-
nummer. Deelname is gra� s!

Jeugdzomerkamp Alkmaar
Dit jaar verzorgt Jeugdzomerkamp 5 dagen lang gezel-
lige ac� viteiten in de omgeving van Alkmaar. Zoals een 
zeskamp, een dagje pretpark, obstacle run, zwemmen, 
bbq en disco. We bieden deze week twee keer aan: 

6 t/m 10 juli en 13 t/m 17 juli. De kosten voor deze 
ac� viteitenweek zijn €55 (inclusief vervoer op de di, 
wo en vrij en de afsluitende BBQ). Er kan ook worden 
betaald met de AlkmaarPas. 
Meer informa� e en inschrijven? 
Kijk dan op jeugdzomerkampalkmaar.nl

Alkmaar Sport
De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren 
zomersportac� viteiten voor de Alkmaarse jeugd van 
7 t/m 12 jaar. Zoals bootcamp, kickboks, dans, fun-
games en balsporten. De kinderen maken kennis met 
verschillende sportdisciplines in de vorm van leuke 
sportworkshops. En er is ook een speciaal programma 
voor kleuters. Je betaalt € 5,- per ochtend (dit kan 
eventueel met het tegoed op je AlkmaarPas) en die 
ochtend beoefen je drie sporten. 
De ac� viteiten vinden plaats bij SV Koedijk, Celeritas, 
sportcomplex Vaart en sportcomplex Oosterhout. 
Het volledige en actuele programma vind je op 
alkmaarsport.nl/zomersport 
Online aanmelden is noodzakelijk.

Walk & Talk start begin augustus! 
Wil je weer lekker in beweging komen? Iets meer over 
Oudorp willen weten? Of de Nederlandse taal beter 
leren spreken? Walk & Talk start begin augustus!

Walk & Talk brengt mensen bij elkaar die graag willen 
leren (op het gebied van taal en over de wijk) en men-
sen die het leuk vinden een ander hierbij te helpen. Zo 
kan de taal zich verder ontwikkelen, ontstaan er nieuwe 
contacten in de buurt en meer beweging. Deelname is 
gra� s. We hadden eigenlijk in maart al willen starten, 
maar vanwege de corona� jd hebben we het uit moet 
stellen. We zijn blij binnenkort alsnog van start te gaan.

Walk & Talk zal vanaf donderdag 6 augustus plaats-
vinden, iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur. 

Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om 
met ons mee te wandelen? Dan horen wij dit 
heel graag! Aanmelden via recep� e@de-oever.nl - 
(072) 5117311
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