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Nieuwsbrief september 2018
Voor Mekaar Oudorp
Voor Mekaar wordt Knooppunt Dementi e

Steeds meer mensen krijgen te maken met demen-
� e. Vaak horen we van mensen dat ze door de 

bomen het bos niet meer zien, zowel van 
mensen met (beginnende) demen� e als 

hun mantelzorgers.

Vanaf 24 september kan iedereen iedere 
maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 
uur binnenlopen met vragen rondom 

demen� e. Bijvoorbeeld op het gebied 
van ac� viteiten rondom demen� e in de 

regio, de rol van de huisarts, casemanagers, 
dagbesteding of kleinschalig wonen.

Knooppunt Demen� e is een ini� a� ef van Alzheimer Noord-Kennemer-
land en bestaat o.a. uit de website www.knooppuntdemen� e.nl.
Deze bevat algemene informa� e en wat de site uniek maakt is 
dat er een overzicht wordt geboden van het complete en actuele 
zorgaanbod in de regio, afgestemd op mensen met demen� e en 
hun naasten. Naast de website is het Knooppunt op dinsdag- en 
vrijdagochtend telefonisch bereikbaar en vanaf 24 september 
start het fysieke inlooppunt bij Voor Mekaar.

Om dit belangrijke thema op een mooie manier onder de aan-
dacht te brengen én het Knooppunt Demen� e op een feestelijke 
manier te openen, hebben we de theatervoorstelling 
‘De verrassing’ aangeboden. Dit is een 
theatervoorstelling van Chaos Produc-
� es voor mensen met demen� e, hun 
naasten en belangstellenden. Door 
de karakters van de verschillende 
acteurs werden de vele kanten, 
confronta� es en veranderingen 
in de omgang met iemand met 
demen� e belicht. De voor-
stelling werd gespeeld door 
ervaringsdeskundige acteurs 
en na de voorstelling werd er 
nog veel met hen na besproken. 
Achteraf hebben we veel posi� eve 
reac� es ontvangen en bleek er een 
hoop gesprekstof en herkenning.

Voor Mekaar
Oudorp

Even voorstellen...

Mijn naam is Fadi Haddad. Ik kom uit 
Syrië en woon sinds drie jaar in Neder-
land. In september ben ik begonnen 
aan een nieuwe opleiding en daarnaast 
werk ik als vrijwilliger bij Vluchtelingen-
werk. Ook wil ik me graag inze� en als 
vrijwilliger bij Voor Mekaar Oudorp. 
Het lukt mij niet een vast dagdeel aan-
wezig te zijn, maar wel kom ik graag 
op afspraak bij Voor Mekaar om mensen 
te helpen. Ik spreek Arabisch en kan 
daarom op het gebied van vertalen 
veel betekenen. 

Tweede spreekuur in 
buurthuis De Wachter
Vanaf september 2016 houdt 
Voor Mekaar iedere dinsdagmid-
dag spreekuur in De Wachter op 
het Schermereiland. Inmiddels zijn 
we twee jaar verder en merken we 
dat Voor Mekaar voorziet in een 
behoe� e. Om de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid te vergroten 
zijn we daarom gestart met een 
tweede spreekuur op donderdag-
middag.  Beide van 13:30 tot 15:30.    Een goed gevulde zaal geniet v
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Computercursussen 
‘Klik & Tik’
De Bibliotheek Kennemerwaard zal komend 
seizoen verschillende beginnerscursussen 
voor de computer, het internet en DigiD aanbieden in Wijkcentrum 
De Oever. In vijf bijeenkomsten van een uur kan men de basisvaardig-
heden leren, zoals typen, mailen en de weg vinden op het internet. 
Maar ook werken met de digitale overheid; hierin leert men een DigiD 
aanvragen en hiermee om te gaan.

De drie cursussen kunnen als serie, maar ook apart gevolgd worden. 
De cursussen zijn gra� s en de bibliotheek neemt laptops mee om op te 

oefenen. Men kan zich in september aanmel-
den en in oktober zal de eerste cursus starten.
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Lezing Uitvaartverzorging
Vlak na je overlijden moeten je 
naasten veel vragen beantwoor-
den. Vaak is hier kort de � jd voor 
en zijn nabestaanden  emo� oneel 
door het verlies. Zou het niet pret-
� g zijn als ze weten wat jij gewild 
zou hebben?

Donderdag 25 oktober van 15.00 - 
16.00 uur en van 20.00 - 21.00 
uur gee�  Mariska van Aarst van 
Associa� e Uitvaartverzorging 
Alkmaar een gra� s lezing over dit 
onderwerp. Zij zal de vele vragen 
die vlak na een overlijden gesteld 
worden voorleggen en informa� e 
geven over de vele mogelijkheden 
die er zijn.

Aanmelden kan via 
info@voormekaaroudorp 
of (072) 511 73 11

Het mantelzorgcompliment van de gemeente 
Alkmaar voor 2018 kan weer aangevraagd 
worden! 
Het mantelzorgcompliment is een extraatje als 
blijk van waardering van de gemeente Alkmaar 
voor mantelzorgers. 

Er zijn drie verschillende complimenten:
•  Voor mantelzorgers boven de 18 jaar die 

meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen 
kan het compliment van €200,- aangevraagd 
worden.

•  Voor mantelzorgers die minder dan 8 uur per 
week mantelzorg geven kan een bloemenbon 
aangevraagd worden.

•  Voor mantelzorgers onder de 18 jaar kunnen 
twee bioscoopbonnen aangevraagd worden.

Voor Mekaar Oudorp kan helpen een 
mantelzorgcompliment aan te vragen. 

Mantelzorgcompliment 2018
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“ Ik heb hulp nodig 
bij het invullen van 

het formulier mantel-
zorgcompliment.”

“ Mijn buurvrouw helpt mij 

vaak met oppassen op mijn 

autistische zoon, kan ik haar 

aanmelden voor het mantel-
zorgcompliment?”

 “ Ik heb enkele uren 
per week huishoudelijke 
hulp, kom ik dan wel in 

aanmerking?”

“ Ik heb huishoudelijke hulp 

van de thuiszorg en mijn 
familie doet ook veel voor 

mij, kan ik 2 zussen een 
compliment geven?”

“ Mijn dochter maakt 
elke week mijn huis 

schoon, komt zij in aan-
merking voor het man-
telzorgcompliment?”

Het mantelzorgcompliment van de gemeente 

Alkmaar kan voor 2018 aangevraagd worden!

MantelzorgCompliment

Voor Mekaar
Oudorp

Het mantelzorgcompliment is een extraatje van € 200,- als blijk van waardering 

van de gemeente Alkmaar voor mantelzorgers. 

Voor Mekaar Oudorp kan u helpen een mantelzorgcompliment aan te vragen. 

•  Wijkcentrum de Oever Amstelstraat 1  Alkmaar 

maandag t/m vrijdag  van 9.00 tot 12.00 uur 

• Buurthuis de Wachter Oudorperdijkje 65  Alkmaar

 dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

 (072) 511 73 11 - info@voormekaaroudorp.nl


