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Buurtbakkies
Eind 2017 zijn we gestart met 
Buurtbakkies; Voor Mekaar gaat 
samen met de sociaal cultureel 
werker van Wijkcentrum 
De Oever de buurt in om een 
bakkie te doen en een praatje te 
maken. We gaan namelijk graag 
in gesprek met alle buurtbewoners, 
zo weten we beter wat er lee�  in een 
buurt/straat en kunnen we mensen met 
elkaar verbinden. 
Met de Max Mobiel nemen we een statafel mee, kannen 
koffi  e en thee, koekjes en folders. We zijn al op verschillende 
loca� es geweest, zoals het Oudorperplein, de Strandwal en 

de Kasteellaan. Maar ook zijn we aan-
wezig geweest bij de koffi  eochtend 

van basisschool Durv. We organise-
ren ongeveer eens per maand 
een buurtbakkie en er is al� jd 
tenminste één buurtbewoner 
bij de organisa� e betrokken. 
Er kunnen ook aanvragen 

worden gedaan! Dit kan via 
info@voormekaaroudorp.nl

Een gezellig en goed bezocht Buurtbakkie bij de Strandwal.
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Even 
voorstellen...
Mijn naam is Monique 
Verwijmeren, ik ben 
40 jaar en werkzaam 
als sociaal cultureel 
werker in buurthuis 
De Wachter. Naast 
mijn werk ben ik 

op de eerste plaats moeder van 2 kinderen, 
een van 13 jaar en een van 10 jaar oud. Ik 
woon sinds 2000 samen met mijn partner in 
het mooie Hoorn.

Vier jaar geleden zocht De Wachter een 
sociaal cultureel werker en ik solliciteerde. 
Na gesprekken met het bestuur en een 
groep vrijwilligers kozen zij voor mij. Dat de 
vrijwilligers betrokken werden zegt veel over 
de wijk het Schermereiland. Betrokken, heb-
ben een duidelijke mening maar staan ook 
klaar voor de mensen. Dit is in De Wachter 
ook voelbaar.

Inmiddels is De Wachter groeiend, werken 
meer samen met verschillende organisa� es 
in de wijk en in Alkmaar. Zo ontstaan er ver-
bindingen die  belangrijk zijn om de wijk-
bewoners te voorzien in hun behoe� en. 
Een van die verbindingen is het project 
Voor Mekaar. Samen met De Oever werken 
we, alle medewerkers van het project, er 
hard aan om het project de wijk in te bren-
gen. Ook De Wachter is een belangrijke 
par� j. Veel inwoners van het Schermereiland 
komen een vraag stellen bij mij, de sociaal 
cultureel werker en daarom is mijn func� e 
een belangrijk verlengstukje van het project.

Het mooiste aan het werken op het Schermer-
eiland vind ik de rijke historie van het eiland, 
het dorps gevoel en het eigen cultuurtje van 
het eiland. 
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AVG - mogen we u blijven mailen?
Vanaf 25 mei is de nieuwe wetgeving van toepassing 
over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 
Als geadresseerde van onze nieuwsbrief bewaren wij 
uw persoonsgegevens zodat we een paar keer per jaar 
onze nieuwsbrief kunnen sturen.
Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand 
worden verwijderd? Dan kunt u een mail 
sturen naar info@voormekaaroudorp.nl

 

Buurtbakkie aan de Kasteellaan.

uw persoonsgegevens zodat we een paar keer per jaar 
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‘Buren voor buren’ in de Maasstraat
Tot een paar jaar geleden waren er medewerkers 
Lee� aarheid dagelijks aanwezig in de fl ats in Oudorp, 
dit is nu niet meer geval. De bewoners geven aan dat 
zij deze aanwezigheid missen. Hierbij gaat het vooral 

om de sociale controle, het praatje en de 
kleine klusjes. Dit hee�  Kennemer 

Wonen aan het denken gezet en 
zij zijn in gesprek gegaan met 

WonenPlus Alkmaar en Voor 
Mekaar Oudorp. Toen is het 
idee voor het project ‘Buren 
voor buren’ ontstaan.

Het doel van dit project is 
om de gevolgen die bewoners 

ervaren, door het ontbreken 
van de medewerkers op de fl ats, 

te ondervangen door ac� eve par� ci-

pa� e van de huurders. A� ankelijk van de beschikbaar-
heid en de bereidheid van de par� cipanten wordt een 
aantal inloopmomenten vastgesteld. Hulpvragen en 
hulpaanbod wordt vanuit hier afgestemd. 

Kwetsbare bewoners die nog geen lid zijn van Wonen-
Plus Alkmaar  krijgen bij de opstart van het project een 
gra� s abonnement voor een hal� aar aangeboden. 
Voor Mekaar kan worden ingeschakeld voor informa-
� e en advies, bijvoorbeeld over zorg, welzijn, werk en 
sociale regelgeving. Maar ook wanneer mensen een 
vraag hebben op het sociale vlak. 

Hulp bij de administra� e 
op orde brengen
Bij Voor Mekaar komen regelma� g 
mensen met losse papieren en niet 
opengemaakte enveloppen. 
Vaak zijn ze het overzicht kwijt. 
Voor Mekaar organiseert daarom 
iedere eerste donderdag van de 
maand ‘Administra� e-spreekuren’. 
( Mocht dit � jds� p niet uitkomen 
dan kan er ook een andere afspraak 
gemaakt worden.) Tijdens deze 
spreekuren ligt er een mooie ordner 
klaar en nemen mensen hun papie-
ren mee. De vrijwilligers van het 
Informa� epunt helpen dan bij het 
ordenen en het beantwoorden van 
vragen.

Alkmaarpas en Jeugdsport en -cultuurfonds
Het blijkt dat veel mensen wel 
eens hebben gehoord van de 
Alkmaarpas en het Jeugdsport- 
en cultuurfonds maar weinig 
weten over de vele mogelijkheden 
die er zijn, niet goed weten waar 
ze recht op hebben of moeite heb-
ben met het digitale gebruik. 

Daarom gee�  Voor Mekaar informa� e hierover. 
U kunt bij ons terecht maandag t/m vrijdag 
van 9:00-12:00 in Wijkcentrum De Oever of 
op dinsdag van 13:30-15:30 in buurthuis 
De Wachter.

Flat aan de Maasstra
at.

“Ik wil graag buskaartjes 
van mijn tegoed kopen, 

hoe doe ik dat?”
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“Mijn dochter heeft  
nieuwe sportkleding 
nodig, kan dat via dit 

fonds?”

ordenen en het beantwoorden van 
vragen.vragen.


