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Voor Mekaar Oudorp
Voor Mekaar Daalmeer gaat van start

Amber Supèr en Lynn Goesinne, beiden sociaal pedagogisch hulp-
verleners in Wijkcentrum Daalmeer, gaan op 12 maart van start 
met Voor Mekaar Daalmeer. Dit doen zij samen met de kernpartners 
MEE & de Wering, Humanitas en WonenPlus Alkmaar. 

Daarnaast hebben zij nog vele andere samenwerkingspartners zoals het 
Mantelzorgcentrum, de Bibliotheek en de prak� jkondersteuner 

GGZ. Amber en Lynn willen met dit ini� a� ef een brug slaan 
tussen de vragen die er binnenkomen bij het wijkcentrum 

en die spelen in de wijk en het ruime aanbod dat er op 
het gebied van ondersteuning is, maar nog niet al� jd 
wordt gevonden. 

Opening
De opening vindt plaats op donderdag 12 maart om 

10.30 uur in Wijkcentrum Daalmeer. Vanaf dan zal 
Voor Mekaar Daalmeer iedere woensdag- en donderdag-

ochtend, tussen 9.00 en 12.00 uur, geopend zijn voor ieder-
een die een vraag hee� . 

Al bij de voorbereiding is nauw samengewerkt met Voor Mekaar Oudorp 
en deze samenwerking zal verder worden uitgebreid. Zo zullen bijvoorbeeld 
de trainingen aan vrijwilligers samen opgepakt worden.
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Even voorstellen...

In 1986 ben ik met mijn vrouw 
in Alkmaar komen wonen, in 
de Oudorperpolder. Dat bevalt 
zo goed dat we er nog al� jd 
wonen. Onze kinderen zijn er 
geboren en inmiddels ook 
weer uitgevlogen. 

Tijdens mijn werk heb ik al� jd 
met mensen gewerkt in ver-
schillende func� es. Begin van 
vorig jaar ben ik gestopt met 
werken. Omdat ik toch graag 
nog wat wil bijdragen aan de 
maatschappij ben ik toen op 
zoek gegaan naar een leuke 
vrijwilligerstaak. 
Zo ben ik terechtgekomen bij 
Voor Mekaar Oudorp waar 
ik elke week een ochtend te 
vinden ben op het spreekuur. 

Een leuke en zinvolle invulling 
van de � jd. Wie weet komen 
we elkaar een keer tegen.

Peter Dekker
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Wijkcentrum 
Daalmeer

Binnenkort begint Walk & Talk
Walk & Talk is een ac� viteit voor mensen die hun 
taalvaardigheden willen verbeteren, hun wijk beter 
willen leren kennen en het tevens leuk vinden om te wandelen. 

Walk & Talk brengt mensen bij elkaar die graag willen leren (op het 
gebied van taal en over de wijk) en mensen die het leuk vinden een 
ander hierbij te helpen. Zo kan de taal zich verder ontwikkelen, ontstaan 
er nieuwe sociale contacten in de buurt en meer beweging. Na afl oop 
wordt met elkaar koffi  e of thee gedronken in het wijkcentrum of op een 
andere leuke plek in de wijk. Deelname is gra� s. Walk & Talk zal vanaf 
17 maart plaatsvinden, iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur. 

Hoewel we al enkele aanmeldingen hebben, zijn we nog op zoek naar nieu-
we deelnemers. Zowel mensen die de taal beter willen leren als mensen 
die het leuk vinden de ander hierbij te helpen. Bent u of kent u iemand die 
het leuk vindt om met ons mee te wandelen? Dan horen wij dit heel graag!



‘Buren voor Buren’
Het is bijna een jaar geleden dat we van start zijn gegaan met ‘Buren voor 
Buren’ in de Maasstraat. De aanleiding was dat bewoners aangaven dat zij 

de aanwezigheid van de huismeesters in de fl ats missen. 
Hierbij gaat het vooral om de sociale controle, het 

praatje en de kleine klusjes. 

Kennemer Wonen, WonenPlus Alkmaar en 
Voor Mekaar Oudorp zijn toen i.s.m. enke-
le ac� eve bewoners ‘Buren voor Buren’ 
gestart. Het doel van dit project is om de 
onderlinge betrokkenheid van de bewo-

ners te s� muleren. Er is gekozen om iedere 
dinsdagochtend koffi  e met elkaar te drinken. 

In eerste instan� e gebeurde dit in het voor-
malige kantoor van de huismeester maar deze 

ruimte bleek al snel te klein. De ochtenden worden 
namelijk erg goed bezocht. Inmiddels wordt daarom de hele 

hal gebruikt voor de deze ochtenden. Naast een gezellig praatje en koffi  e 
worden er ook vragen besproken en wordt ‘vraag en aanbod’ gekoppeld. 

Er zijn al heel wat vragen van bewoners met elkaar besproken en nieuwe 
fl atbewoners worden uitgenodigd aan te schuiven en zo kennis met elkaar 
te maken. We zijn erg blij met het resultaat en gaan daarom door met 
‘Buren voor Buren’ in de Maasstraat en zullen dit concept ook uitbreiden 
naar andere fl ats in Oudorp.
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Het Steunpunt Eenzaamheid 
is er voor iedereen die een-
zaamheid vermoedt of zich 
zelf eenzaam voelt. De na-
druk ligt op het bespreek-
baar maken van eenzaam-
heid. 

Er blijkt vaak schroom te zijn om dit te bespreken, 
zowel bij het eigen netwerk als bij professionals. 
Het richt zich op mensen die zich zelf eenzaam voelen, 
maar vooral op mensen die eenzaamheid bij een ander 
vermoeden en het las� g vinden hiermee om te gaan. 
Het Steunpunt maakt eenzaamheid bespreekbaar en 
creëert bewustheid, gee�  advies en steun en zorgt 
voor doorverwijzing indien nodig. Het volwassen- en 
het jongerenwerk zijn gelijkwaardig betrokken bij het 
Steunpunt. 

Er wordt gewerkt d.m.v. het inze� en van ambassadeurs. 
Deze ambassadeurs worden geworven vanuit verschil-
lende lagen van de bevolking en hebben een voorbeeld-
func� e en een groot netwerk. Dit zou bijvoorbeeld een 
voetbalcoach, een kapper, statushouder of pastoor 
kunnen zijn. 
Mede door de inzet van ambassadeurs willen we 
mensen bereiken die we nu nog niet in beeld hebben.  
In navolging van Heiloo, Bergen en Castricum zullen 
we in Alkmaar van start gaan. In Alkmaar is een groot 
aanbod op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. 

We zullen ons dus enerzijds richten op het bespreek-
baar maken van eenzaamheid en anderzijds op het 
matchen van de vraag met het ruime aanbod wat er 
ligt. Het Steunpunt ontwikkelt zelf geen ac� viteiten 
maar maakt gebruik van het aanwezige aanbod.

Dinsdagochtend gezelligkoffie
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VROUWenKRACHT
S� ch� ng VROUWen-
KRACHT slaat haar 
vleugels uit. Na jarenlang 
succesvolle trainingen aan 
vrouwen in Wijkcentrum Thuis 
in Overdie, is de eerste training 
‘Kracht in eigen hand’ in Wijk-
centrum De Oever van start 
gegaan. 

De training is voor vrouwen 
die hun eigen kracht willen 
vergroten en zich verder willen 
ontwikkelen. Verschillende the-
ma’s komen aan bod, zoals mijn 
rollen als vrouw, verdelen van 
energie, omgaan met geld, het 
maken van keuzes, (vrijwilligers)
werk, gezonde leefs� jl, verster-
ken van mijn sociale netwerk en 
omgaan met verschillende zorg-
taken. De training bestaat uit 6 
bijeenkomsten. Later in het jaar 
zal nogmaals de training ‘Kracht 
in eigen hand’ van start gaan.

Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar gaat dit jaar van start
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