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Cursus 
‘Zin in contact’ 
Wijkcentrum De Oever organiseert 
samen met WonenPlus Alkmaar de 
cursus ‘Zin in contact’. De cursus is 
bedoeld voor 70 plussers die meer 
willen leren over contact maken en 
onderhouden en vriendschap.

Soms heb je zin in een 
praatje. Je spaart je 
verhaal op totdat je 
een kennis of vriend 
ontmoet aan wie 
je vertelt wat je 
beleefd hebt. Soms 
wil je je verhaal direct 
aan iemand kwijt, 
omdat iets je hoog zit 
of spanningen met zich mee 
brengt. Dan is het mooi als je iemand 
kan bellen of bij iemand langs kan gaan. 
Wat als je niet weet met wie je contact 
op kan nemen, bijvoorbeeld omdat je 
vriendenkring de laatste jaren kleiner 
is geworden? Dan blijf je zi� en met je 
verhaal.

Vaak sta je er niet bij s� l hoe belangrijk 
vriendschappen zijn of lijkt het vanzelf-
sprekend. Echter als je situa� e veran-
dert door bijvoorbeeld het verlies van 
je partner of een verhuizing, dan merk 
je soms pas hoe waardevol vrienden 
zijn. Vriendschappen onderhouden 
en nieuwe vriendschappen aangaan is 
belangrijk. 

Maar hoe doe je dat? 
Eind september is de eerste cursus van 
start gegaan. Later in het seizoen zal de 
cursus nogmaals worden aangeboden. 

Mantelzorgcompliment aanvragen
Zorgvragers in Alkmaar kunnen weer het 
mantelzorgcompliment (een bedrag 
van € 200,-) aanvragen voor hun 
mantelzorgers. 

Dit gaat via www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment
Ook dit jaar gaat de aanvraag digitaal. Voor mensen 
die dit las� g vinden bieden steunpunten hun hulp aan. 
Een van deze steunpunten is Voor Mekaar. 

Aanvragen kan tot 15 december. 

Voor Mekaar Oudorp
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, het 
Taalhuis, Wijkcentrum De Oever en buurthuis 
De Wachter.

Hoewel iedereen weer zo mag binnenlopen bij 
Wijkcentrum De Oever en buurthuis De Wachter, 

vinden we het pre�  g als er vooraf een afspraak wordt 
gemaakt bij Voor Mekaar. Op deze manier weten we namelijk 
zeker dat we voldoende � jd en aandacht kunnen bieden.

Het Informa� epunt Voor Mekaar is van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 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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‘Eet je mee?’ 
De eerste week van oktober was de Week tegen Een-
zaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht 
voor het thema eenzaamheid. In deze week staat 
ontmoe� ng en verbinding centraal. Want eenzaam-
heid aanpakken begint met in contact komen.

Wijkcentrum De Oever hee�  � jdens de Week tegen 
Eenzaamheid, op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober, 

een warme lunch aangeboden in het wijkcentrum. Voor veel mensen 
ging het naast de lekkere maal� jd vooral om de gezellige sfeer. 

Eetcafé ‘De Warme Hap’
Na de herstvakan� e zal het Heliomare College weer van start gaan 
met de Warme Hap; iedere dinsdag en donderdag zullen de leer-
lingen van het Heliomare College weer zorgen voor de Warme Hap. 
Hier kunnen mensen voor € 5,- een maal� jd komen eten in De Oever.

Vanaf 12 uur is de zaal open en om 12.30 uur wordt de 
maal� jd geserveerd. Mensen kunnen zich tot een dag 
van te voren opgeven bij Voor Mekaar of de recep� e 
van De Oever, 072-5117311 - recep� e@de-oever.nl

Taalcafé
Bij Voor Mekaar komen veel mensen die hun taalvaar-
digheden willen verbeteren. Dit kan d.m.v. individuele 
ondersteuning maar binnenkort zal ook het groepsaanbod 
verder uitgebreid worden. Vanaf november start namelijk het Taal-
café in Wijkcentrum De Oever. Hier kunnen mensen in kleine groepen 
Nederlands met elkaar spreken. 

We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers
Je hoe�  hiervoor geen achtergrond als docent te hebben. Het gaat om 
taalcontact, het oefenen van spreken en luisteren. Het is geen taalles. 

Prak� sche en alledaagse situa� es 
kunnen dienen als oefenmateriaal. Je 
krijgt ondersteuning vanuit het Taal-
huis, zo krijgen de vrijwilligers vooraf 
een training vanuit het Taalhuis. 

Voor meer informa� e of aanmel-
ding kun je terecht bij Voor Mekaar.

‘Anders omgaan met 
dementi e’ 

Odensehuis Alkmaar organiseert 
in samenwerking met Geriant 
een netwerkbijeenkomst met als 
thema:

‘Anders omgaan met dementi e’ 

De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 28 oktober a.s. van 
14.00 tot 16.00 uur met aanslui-
tend een netwerkborrel. 

De loca� e is Wijkcentrum 
De Oever. Graag vooraf aanmel-
den via odensehuis@de-oever

Odensehuis
Alkmaar

Oefenen.nl
De Bibliotheek Kennemerwaard 
biedt ook dit seizoen verschillende 
beginnerscursussen voor de com-
puter of tablet en het internet in 
Wijkcentrum De Oever. 

In ongeveer 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.  

De cursussen zijn gra� s
De bibliotheek neemt laptops mee 
om op te oefenen, maar een eigen 
laptop of tablet meenemen mag 
ook. Voor informa� e 
en aanmelden kan 
contact worden 
opgenomen met 
Voor Mekaar.

laptop of tablet meenemen mag 
ook. Voor informa� e 


