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Voor Mekaar Oudorp
Wijkcentrum De Oever en Voor Mekaar Oudorp 
zijn weer geopend
We zijn heel blij te kunnen melden dat Wijkcentrum De Oever vanaf 2 juni 
weer gedeeltelijk open is, dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. We dienen ons 
uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM te houden, vandaar dat nog niet 
alles is toegestaan. 

Ook het informa� epunt van Voor Mekaar Oudorp, waar u terecht kunt met 
allerlei vragen, is weer beperkt open en mag weer fysieke afspraken maken.
Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. We zi� en in een grote zaal en hebben 
de laptop aangesloten op een beamer zodat de bezoeker makkelijk mee kan 

kijken als dat nodig is en we toch afstand kunnen bewaren. De zaal 
wordt ieder uur extra geven� leerd en schoongemaakt.

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 

buurthuis De Wachter. 

Hee�  u vragen over de mogelijkheden of wilt u een afspraak maken? 
Wij zijn maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 
(072) 5117311 en info@voormekaaroudorp.nl
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Mantelzorg 
in corona� jd
De coronacrisis hee�  ook 
gevolgen voor mantelzorgers. 
Mantelzorgers hebben onder 
de normale omstandigheden 
vaak al zorgen over de gezond-
heid van hun naasten en dat 
wordt in deze � jd vaak nog ver-
sterkt. Ook prak� sche zaken, 
zoals het combineren van eigen 
bezigheden en het zorgen voor 
een ander, kunnen las� ger zijn 
geworden. 

Mantelzorgers kunnen bij ver-
schillende organisa� es terecht 
voor advies of ondersteuning, 
bijvoorbeeld bij MEE & de 
Wering, het Mantelzorgcentrum 
en WMO. Vanuit Voor Mekaar 
denken we ook graag mee en 
waar nodig kunnen we doorver-
wijzen naar passende hulp.

Geïnspireerd door verschillende ini� a� even in het 
land, zullen we vanuit Wijkcentrum De Oever bezoe-
ken gaan afl eggen in de tuin of op de galerij (in ieder 
geval in de buitenlucht en op afstand) bij mensen die 
daar behoe� e aan hebben. 

Want vanaf een klapstoeltje is het ook 
gezellig kletsen en samen koffi  e drinken! 

Door telefoontjes met wijkbewoners en 
vanuit het netwerk krijgen we signalen 
van mensen die zich eenzaam voelen 

Met de klapstoel op bezoek 
in de tuin of op de galerij
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of graag weer eens een ‘echt’ praatje met iemand 
willen maken. 

Bent u of kent u iemand die het leuk vindt als we 
langskomen? Neem dan gerust contact met ons op 
via (072) 5117311 of info@voormekaaroudorp.nl



TulpHulp is een ini� a� ef van de vrijwilligerscentrale en ontstaan vanuit het 
signaal dat er behoe� e is om, in deze � jd van corona, wijkbewoners directer te 
kunnen benaderen. Via de tulpenkaart krijgt men op eenvoudige wijze inzicht in 
het Alkmaarse hulpaanbod. Het gaat om diverse vormen van hulp, zoals hulp bij 
het ondervinden van eenzaamheid maar ook prak� sche hulp zoals het halen van 
boodschappen of medicijnen. Om het vragen naar hulp zo makkelijk mogelijk te 
maken blijkt naast alle digitale informa� e dat er ook behoe� e bestaat aan een 
fysiek middel. 

Het vinden van de juiste hulp binnen het ruime aanbod is niet 
al� jd eenvoudig, zeker nu. Een kaart met daarop de gegevens 

van organisa� es waar men terecht kan met welke hulp-
vraag is dan welkom. Er is gekozen voor een rode tulp op 
de kaart omdat deze symbool staat voor naastenliefde.
De verspreiding van de tulpenkaart gebeurt door de 
deelnemende organisa� es, zoals WonenPlus Alkmaar, 
Humanitas en Wijkcentrum De Oever. Doordat de kaart 
aan de deur wordt aangeboden, kunnen we in gesprek 

met de bewoner om te horen hoe het gaat. De verwach-
� ng is dat in dat gesprek eventuele hulpvragen naar boven 

kunnen komen. De kaart is dan een middel om inzicht te krijgen 
waar men terecht kan. Wanneer men de kaart voor het raam zet is 

dat bedoeld als signaal voor buren dat deze bewoner wel wat hulp van een 
buur zou willen ontvangen.
De tulpenkaarten zullen vanaf eind juni worden verspreid.
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TulpHulp kaart Sociaal juridische 
ondersteuning

De sociaal juridisch dienst-
verleners van MEE & de 
Wering helpen op een 
laagdrempelige manier met 
informa� e, ondersteuning 
en gerichte adviezen. 

Het werk is een onderdeel 
van het brede sociaal werk, 
maar vraagt ook om speci-
alis� sche sociaal-juridische 
kennis en vaardigheden. 

De sociaal juridisch dienst-
verleners zijn te bereiken 
via (088) 0075000. 
Er is telefonisch meer 
mogelijk dan u denkt 
maar mocht het nood-
zakelijk zijn dan kan er 
ook een fysieke afspraak 
gemaakt worden in het 
wijkcentrum.

Tulphulp
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Huiskamer My Place gaat weer open!
Je bent ze misschien wel tegengekomen in de wijk, 
de jongerenwerkers van Wijkcentrum De Oever. Huis-
kamer My Place was vanwege corona gesloten dus de 
jongerenwerkers houden online en op straat contact 
met de jongeren. Ze zijn vaker de straat op gegaan 
om te kijken hoe het gaat met de jeugd in deze � jd; 
met school, thuis en of het allemaal wel lukt om zich 
aan de richtlijnen te houden. De meeste jongeren 
doen het goed, maar sommige groepen krijgen extra 
aandacht omdat er zorgen zijn of overlast is.

My Place zal weer open zijn op dinsdag van 15.00 
tot 19.00 uur, woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, don-
derdag van 15.00 tot 19.00 uur en zondag van 13.30 
tot 17.30 uur.

Wil je op de hoogte blijven van het jongerenwerk? 
Volg dan huiskamer My Place op Facebook en 
Instagram, app of bel met Sinan 06 3809 6270


