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Voor Mekaar Oudorp
Voor Mekaar Oudorp � jdens de lockdown
Voor Mekaar Oudorp biedt informa� e, advies en prak� sche hulp. 
Jong en oud kan hier terecht met allerlei vragen. 
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.  Deze organisa� es 
zijn nu grotendeels gesloten, maar wél bereikbaar voor vragen van 
buurtbewoners! Als er bijvoorbeeld hulp nodig is bij boodschappen, 
vragen zijn over brieven of regelingen zijn, of wanneer mensen een 
praatje willen. 

Tijdens de persconferen� e werd het belang van vrijwilligers(organisa-
� es) al benoemd en werd opgeroepen om hiervan gebruik te maken 
wanneer dat nodig is. Hoe langer de crisis duurt, hoe belangrijker de 
vrijwilligers worden. In Oudorp zijn veel mensen die iets voor elkaar 
(willen) doen. Voor Mekaar wil deze mensen graag met elkaar verbin-

den. Als u een vraag hee�  of graag iets wilt betekenen voor 
iemand uit de buurt, kunt u terecht bij Voor Mekaar.

Normaal gesproken kan men zo binnenlopen bij 
Voor Mekaar, dat gaat nu natuurlijk anders. Voor 
Mekaar is telefonisch en per mail te bereiken en 
indien gewenst kan er ook een afspraak gemaakt 
worden om te videobellen. Wanneer we er niet 

uitkomen via de telefoon, mail of videobellen dan 
kunnen we een afspraak maken in het wijkcentrum 

of buurthuis. 

Het Informa� epunt Voor Mekaar is van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 13.00 uur te bereiken op (072) 5117311. Dit loopt via 
de recep� e van Wijkcentrum De Oever. 
info@voormekaaroudorp.nl - www.voormekaaroudorp.nl
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Tulp Wenskaart
U kent vast wel mensen (jong en oud) 
die in deze � jd extra aandacht kunnen 
gebruiken. Het is belangrijk naar andere 
mensen om te kijken. Om hierbij 
te ondersteunen hee�  de Alkmaarse 
Coali� e tegen Eenzaamheid kaarten 
gemaakt om een wens, compliment 

of uitnodiging op te schrijven voor een 
ander. Om te laten weten dat je aan een 
ander denkt. 

De kaarten liggen op verschillende 
plekken in Oudorp, zoals bij de super-
markten, maar zijn ook aan te vragen 
bij Voor Mekaar Oudorp.

Hulp op digitaal gebied
De digitale vaardigheden zijn van 
cruciaal belang geworden � jdens de 
coronacrisis, de behoe� e aan hulp 
op digitaal gebied is dan ook fl ink 
gestegen. Vooral senioren hebben 
vaak hulp nodig om in contact te 
blijven met familie en vrienden en 
om prak� sche zaken te regelen. 

Vooral de wens om te kunnen 
videobellen, whatsappen en online 
boodschappen te doen is erg toege-
nomen. Dit is las� g voor mensen die 
(nog) niet digitaal vaardig zijn. Geluk-
kig is er hulp mogelijk op dit vlak. 

Hee�  u vragen, bel dan gerust!
(072) 511 7311 (maandag t/m vrij-
dag tussen 9.00 en 13.00 uur)



WWW.VOORMEKAAROUDORP.NL - INFO@VOORMEKAAROUDORP.NL - (072) 511 73 11

Voor Mekaar Oudorp in 
buurthuis De Wachter
Ook in buurthuis De Wachter biedt Voor Mekaar Oudorp 
informa� e, advies en prak� sche hulp. Op maandag, dinsdag 
en donderdag, tussen 11.00 en 15.00 uur, is de sociaal cultureel 
werker in het buurthuis aanwezig om vragen te beantwoorden. 
De Wachter is bereikbaar via 06 2378 5005 of 
scw@buurthuisdewachter.nl

Vanuit De Wachter gaat Voor Mekaar ook de wijk in. Zo werden 
er onlangs boeken bij een buurtbewoner opgehaald die naar 
iemand anders op het Schermereiland werden gebracht. Toen 
bleek de sociaal cultureel werker ook een probleem te kunnen 
oplossen, dit was anders niet bij het buurthuis aangekomen. 
Zodra het weer kan, trekken we ook graag weer de wijk in met 
onze ‘buurtbakkies’. Even een kopje koffi  e of thee in de wijk 
drinken en met de buurtbewoners in gesprek gaan.

Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar
Het Steunpunt Eenzaamheid is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt. De nadruk ligt op het 
bespreekbaar maken van eenzaamheid. 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. Voor de coronacrisis bleek er vaak schroom te zijn 
om dit onderwerp te bespreken, maar in de huidige � jd lijkt het veel 
makkelijker bespreekbaar. 

Er wordt gewerkt d.m.v. het inze� en van ambassadeurs. Deze ambas-
sadeurs worden geworven vanuit verschillende lagen van de bevolking 
en hebben een voorbeeldfunc� e en een groot netwerk. Bijvoorbeeld 
een winkeleigenaar, een pastoor en een sportcoach. Zo willen we men-
sen bereiken die we nu nog niet in beeld hebben.  
Het Steunpunt richt zich daarnaast op het matchen van de vraag met het 
ruime aanbod wat er ligt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. 

Het Steunpunt Eenzaamheid is van maandag t/m vrijdag te bereiken 
via (072) 5117311. Dit loopt via de recep� e van Wijkcentrum De Oever. 
alkmaar@steunpunteenzaamheid.nl  www.steunpunteenzaamheid.nl 

Odensehuis Alkmaar 
is een informa� e- en 
ontmoe� ngsplek voor 

mensen met (beginnende) demen� e 
en geheugenproblemen, mantel-
zorgers en hun familie en vrienden. 
Er is ruimte voor ontmoe� ng, onder-
steuning, ac� viteiten en advies. 

Iedere dinsdagmiddag van 12.00 tot 
16.00 uur in wijkcentrum De Oever, 
Amstelstraat 1 in Alkmaar. We starten 
met een lunch waarna de bezoekers 
meedoen aan ac� viteiten in het 
wijkcentrum of in de wijk op basis 
van hun persoonlijke belangstelling, 
ervaring en talenten. 
Eigen bijdrage voor deze middag is 
€ 4,50. (betaling mogelijk met het 
tegoed van de AlkmaarPas).

Verwijzen of meer willen weten, 
dan kunt u mailen naar 
odensehuis@de-oever.nl of bellen 
met het wijkcentrum (072) 511 73 11. 
Vanwege de coronamaatregelen 
werken we op afspraak en vragen we 
cliënten vooraf zich aan te melden.
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