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Uithoorn voor elkaar

www.uithoornvoorelkaar.nu

Bewaarexemplaar

Uithoorn voor Elkaar!
Voor u ligt alweer de derde jaarlijkse editie van onze mooie krant
met daarin persoonlijke verhalen van inwoners van Uithoorn en
De Kwakel, die gebruik maken van onze unieke dienstverlening.
In de afgelopen maanden hebben we deze dienstverlening als
gevolg van Covid-19 creatief moeten aanpassen aan de ruimte
die de RIVM maatregelen ons biedt. Soms op digitale wijze, dan
wel op afstand of indien het weer het toelaat in de buitenlucht.

licht af? Blader dan vooral deze
krant door voor een informatieve impressie. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, of wilt
u iets betekenen voor uw omgeving, loop dan gerust eens binnen bij ons Info- en Adviespunt.

Met korte lijnen bieden we zorg
en ondersteuning, bij gelegenheid met hulp en inzet van vrijwilligers of waar nodig verwijzing naar professionele hulp op
maat. Dit, om zo goed mogelijk
elkaar actief te betrekken bij het

Bewaar deze krant dus goed!
Veel leesplezier.

Allereerst wil ik Uithoorn voor
Elkaar complimenteren met
deze mooie krant. Het is een
duidelijk overzicht geworden
wat Uithoorn voor Elkaar allemaal doet in onze gemeente.
Denk aan het Financieel Café waar iedereen terecht kan
met vragen over geld en administratie. Ik ben heel blij dat
we dit in Uithoorn hebben
en dat veel mensen hier gebruik van maken. Ook vindt u
in deze krant informatie over
ANWB AutoMaatje. Wat een
prachtig initiatief is dit! Vrijwillige chauffeurs brengen deel-

werken aan een fijne en veilige
omgeving, zodat u in Uithoorn
en de Kwakel met plezier kunt
wonen en of werken. Zo zorgen
wij Samen voor Elkaar!
Waaruit bestaat onze dienstverlening dan, vraagt u zich wel-

Uithoorn voor Elkaar
Mantelzorg & Meer, MEE Amstel
en Zaan, Participe Amstelland,
Tympaan - de Baat en Videt.

nemers tegen een kleine vergoeding naar bijvoorbeeld de
huisarts, een vriendin, de bibliotheek of de kapper. Verder in
deze krant ook veel aandacht
voor gezondheid en hoe we
fit kunnen blijven. Uiteraard
heel belangrijk, zeker in deze
tijd van Corona. Gezondheid
is ons grootste goed!
Bewaar deze krant goed, voor
uzelf of misschien voor iemand in uw omgeving. En fessionals van Uithoorn voor
schroom niet om de hulp te Elkaar graag voor u klaar staan!
zoeken die u nodig heeft en
verdient. Ik weet dat de pro- Wethouder Zorg, Ria Zijlstra

Info- en Adviespunt
Voor alle vragen om advies, hulp of ondersteuning
op het gebied van welzijn
In deze krant lees je wat Uithoorn voor Elkaar allemaal doet
in Uithoorn en De Kwakel: van mantelzorg tot vrijwilligerswerk, van buurtkoffie tot sportinstuif en van maatschappelijk werk tot cliëntondersteuning. Heb je hierover vragen of
wil je ergens meer over weten? Bij het Info- en Adviespunt
van Uithoorn voor Elkaar kun je als inwoner van Uithoorn en
De Kwakel terecht met al je vragen en ideeën op het gebied
van welzijn.
In het Info- en Adviespunt werken de vijf organisaties van Uithoorn voor Elkaar en de gemeente Uithoorn samen, zodat
je snel de juiste ondersteuning, hulp of adviezen krijgt die je
nodig hebt. Loop vrijblijvend binnen, er zijn geen kosten aan
verbonden. Wij kijken met jou of wij je direct kunnen helpen.
Als dat niet kan of als je vraag meer uitgebreid is, dan zorgen
we dat je de juiste hulp en ondersteuning krijgt.

Openingstijden
Het Info- en Adviespunt van Uithoorn voor Elkaar is geopend
op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30-12:00 uur.
U vindt het Info- en
Adviespunt in
Gezondheidscentrum
De Waterlinie, Koningin
Maximalaan 30 in Uithoorn.
Telefonisch bereikbaar
op 0297-30 30 44
en per e-mail via
info@uithoornvoorelkaar.nu
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Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat
kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële
middelen, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan
dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie
en in bepaalde gevallen de benodigde attributen betaald.
Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet dezelfde kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport of cultuur
zorgt voor fysieke, mentale
en sociale ontwikkeling van
een kind.
Ouders kunnen zelf geen
aanvraag doen. Aanvragen
voor een bijdrage worden
gedaan door een interme-

diair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Uithoorn voor
Elkaar is één van de intermediairs in de gemeente Uithoorn.
Meer informatie over het
Jeugdfonds Sport & Cultuur
is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Sportinstuif
Wekelijks
organiseert
Uithoorn voor Elkaar de
SportInstuif op woensdagmiddag in het park de Groen
Rode Scheg bij het multifunctioneel speelveld. Kom gezellig langs en werk je in het
zweet! Er zijn allerlei leuke
sporten, spellen en beweeg-

activiteiten te doen. Aan deze
activiteit zijn geen kosten verbonden en aanmelden is niet
nodig. Let wel op; in de schoolvakanties is er geen SportInstuif.

In het najaar zal de Sportinstuif
plaatsvinden in de Scheg. Meer
informatie over de locatie, tijden en leeftijden vind je op
www.uithoornvoorelkaar.nu.

Girlpower
Girlpower is een activiteit voor
meisjes uit groep 7 en 8. Tijdens de reeks activiteiten doen
we allerlei leuke meidendingen
zoals beauty, knutselen, koken
enz. Ook gaan we in gesprek
over thema’s als weerbaarheid, vriendschap en social media. Meer informatie over locatie, tijd en aanmelden vind je op
www.uithoornvoorelkaar.nu. en je kunt er vrienden maken. In tijdens de Girlpower hebt geOnder de Vreedzame Wijk verstaan we de pedagogische infra- Hieronder een interview met de zomer heb ik meegedaan aan leerd? Ik heb vooral geleerd om
structuur waarin kinderen mogelijkheden worden geboden om een deelnemer van Girlpower.
verschillende leuke workshops. samen te werken en te leren hoe
zich te ontwikkelen tot democratische burgers. Zij leren conflicWat vond je van de Girlpower? je vrienden maakt.
ten oplossen om samen aan een veilig en positief sociaal klimaat Wie ben je? Ik ben Abigail en ik Ik vond Girlpower erg leuk, he- Zou je de Girlpower aanraden
te bouwen. Participatie staat hierbij centraal; als tegenhanger ben 10 jaar.
laas kon ik er niet bij alle activi- aan andere kinderen? Ja zeker.
van individualisering.
Waarom ben je naar de Girlpo- teiten bij zijn omdat ik ook op Wat is jouw leukste herinnering
wer gegaan? Omdat het echt vakantie ging.
aan de Girlpower? De picknick
Enkele jaren geleden is ba- Afgelopen jaar heeft de kinder- leuke meiden activiteiten zijn, Wat is het belangrijkste dat je omdat het lekker buiten was.
sisschool de Vuurvogel ge- commissie Uithoorn onder de
start met de methodiek van vlag van de Vreedzame Wijk een
de Vreedzame School. De klas kinderconferentie
georgani- advertentie en de school wordt als leefge- seerd. 100 kinderen van alle bameenschap gezien, waarin kin- sisscholen kwamen op het gederen zich gehoord en gezien meentehuis om oplossingen te
Kinderopvang is meer dan
voelen, een stem krijgen, en bedenken op thema’s die oneen plek waar uw kind naar
waarin kinderen leren om sa- der de kinderen leven. Aantoe gaat als u werkt. Solidoe
men beslissingen te nemen en komend jaar wordt de nieuconflicten op te lossen. Kinde- we MFA Thamerdal gebouwd.
heeft dat goed begrepen.
ren voelen zich verantwoorde- Het bedenken van de buitenBij ons kan uw kind spelen,
lijk voor elkaar en voor de ge- ruimte om dit gebouw gaat saleren en ontdekken.
meenschap, en staan open voor men met kinderen van de school
Met
warme
aandacht, goede
de verschillen tussen mensen.
en buurtbewoners. Iedereen
begeleiding en veel plezier.
Inmiddels dragen ook basis- heeft een stem. Voor meer inKinderopvang is meer dan
school de Kajuit en IKC het Du- formatie kunt u contact opneet de methodiek van de Vreed- men met Nick Braakman, coalleen een plek waar je kind
zame School uit en worden ördinator Vreedzame Wijk, via
naar toe gaat als je werkt.
er stappen gezet richting de nick@videt-uithoorn.nl of 06Solidoe heeft dat goed
Vreedzame Wijk. Als partner is 52770494.
Verschillende
begrepen. Bij ons kan je kind
Videt Uithoorn al tijdens haar
soorten opvang in
wijkactiviteiten actief binnen de
spelen, leren & ontdekken.
Aalsmeer,
methodiek Vreedzaam en anMet liefdevolle, professionele
Kudelstaart,
dere partners nemen de meaandacht & veel plezier!
thodiek mee binnen hun werkDe Kwakel
zaamheden.
en Uithoorn

Vreedzame Wijk

Solidoe.nl | info@solidoe.nl | 0297-729700
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avontuur voor
kinderen van
0 tot 13 jaar

www.solidoe.nl

Geslaagde gezinsversie
van de training

‘Stevig in je
Schoenen’
Uithoorn voor Elkaar heeft
dit jaar samen met Kindertherapie Aalsmeer een geslaagde gezinsversie van de
training “Stevig in je Schoenen” georganiseerd. Deze training was speciaal
voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen deze gezinsversie worden de ouders intensief betrokken.
Wat is ‘ Stevig in je
Schoenen’ ?
De training ‘Stevig in je
Schoenen’ is een weerbaarheidstraining voor kinderen.
Zij leren te werken vanuit
hun eigen hulpvraag en ze
krijgen antwoorden op vragen door samen te oefenen
en te ontdekken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn
onder andere:
• Wat gebeurt er met jou en
anderen als je boos, blij,
bang of verdrietig bent?
• Hoe laat je je zien aan anderen?
• Hoe kom je voor jezelf op?
• Waar ben je goed in?
De kinderen krijgen handvatten door kennis op te
doen, door spellen te spelen,
door er flink op los te boksen, door rollenspellen en
middels creatieve opdrachten. Ondertussen praten we
veel en helpen de kinderen
elkaar oplossingen te vinden.
Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen opdrachten

mee om samen met hun ouders te oefenen, thuis en op
school. Naast kind-bijeenkomsten zijn er ook speciale ouderbijeenkomsten waar
ouders dezelfde onderwerpen bespreken.
Aan het eind van de training
staan kinderen een stuk steviger in hun schoenen. Ze
zijn zekerder van zichzelf en
weten hoe ze hun emoties
de baas kunnen zijn, zo ook
deelneemster Jasmina:
“Ik ben 9 jaar oud. Ik deed
mee aan de cursus Stevig
in je schoenen staan want
ik had problemen met mijn
verlegenheid. Wat ik geleerd
heb is dat niet altijd alles
spannend is en dat je situaties ook anders kan bekijken.
Behalve leren was het ook
erg gezellig. Ik ben blij dat ik
heb meegedaan!!!”
Voor wie is deze training?
Voor kinderen uit groep 4
t/m 8 en hun ouders. De kinderen worden ingedeeld op
leeftijd en hulpvraag. In overleg gaan we kijken welke kinderen in aanmerking komen
voor de ouder-kind versie. Bij
voldoende interesse wordt
deze training weer herhaald.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de Ouder- en Kindaviseurs Ilona van Tongeren (06 20718748 ) en Rita Klaphake (0297-303044).
Of stuur een bericht naar
info@uithoornvoorelkaar.nu.

de STAP OP! methode

GEZIN

GROEP

VRIENDEN
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Club CaveMen
Voor jongens uit groep 7 en 8
organiseert Uithoorn voor Elkaar regelmatig Club CaveMenactiviteiten op verschillende locaties in Uithoorn. De activiteiten staan in het teken van sport,
creativiteit en nog veel meer
leuks. Geef je op, ontdek je talenten, maak nieuwe vrienden
en kom in lekker beweging! Op

www.uithoornvoorelkaar.nu
kun je meer informatie vinden
over Club CaveMen.

v.l.n.r. Anne, Rita, Greet & Ilona

Vragen over opgroeien en opvoeden?

Stel ze aan de Ouder& Kind adviseur!
Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen tussen de 0-12 jaar kunt
u kosteloos terecht bij de Ouder- & Kind adviseurs van Uithoorn
voor Elkaar.
Voor ouders en
professionals
Opvoeden is niet altijd even
makkelijk. Ieder kind is uniek
en elke leeftijd vraagt weer andere vaardigheden van ouders.
Veel ouders lopen tijdens het
opvoeden tegen vragen aan.
Denk hierbij aan vragen over de
ontwikkeling, hoe om te gaan
met boze buien, problemen bij
het slapen of het eten, samen
spelen of de zindelijkheid. Ook
door veranderingen in het gezin kunnen er vragen en emo-

ties ontstaan. Ook professionals
kunnen bij de Ouder- & Kind ad-

viseur terecht voor informatie
en advies. Zij denken graag mee
en verwijzen door naar passende hulp indien nodig. Ook bieden zij consult met betrekking
tot zorgen/ signalen over een
kind, jongere en/ of gezin.

Hoe komt u met de Ouder- & Kind adviseur in contact?
Anne van Dijk, 06 30778552 - a.van.dijk@mee-az.nl
De Vuurvogel, ’t Startnest, De Kajuit, kinderen tussen de 0 - 4 jaar
Rita Klaphake, 06 12947342 - r.klaphake@mee-az.nl
(SBO) De Dolfijn en De Kwikstaart
Greet van Rijn, 06 51188504 - g.van.rijn@mee-az.nl
Internationale Taalklas (ITK) en De Toermalijn
Ilona van Tongeren, 06 20718748 - i.van.tongeren@participe.nu
Het Duet, De Springschans en De Zon

“Het leek wel of het bij mij altijd misliep”

Monique deed een beroep op
een Ouder- en Kindadviseur
Na je scheiding alleen je kinderen opvoeden en rondkomen
van een minimuminkomen: ga
er maar aanstaan. Voor talloze
eenoudergezinnen in zo’n situatie is het een uitdaging om elke maand weer de eindjes aan
elkaar te knopen; geld voor extra’s is er zelden of nooit. Gelukkig zijn er fondsen en regelingen waar je een beroep op
kunt doen.
Monique en haar twee kinderen vormen zo’n eenoudergezin. Haar zoon en dochter willen graag sporten, maar geld
voor sportclubs is er niet. “Ik
dacht dat ik daarvoor een beroep kon doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur, maar
mijn aanvraag werd steeds afgewezen”, vertelt ze.
Al vaker had Monique ervaren
dat aanvragen werden afgewezen terwijl ze dacht dat ze ervoor in aanmerking kwam. “Het
leek wel of het bij mij altijd misliep.” Ze kaartte het aan bij de

intern begeleider van de basisschool van haar zoon. “Die
bracht me in contact met Ouder- en Kindadviseur Anne van
Dijk.”
Anne wist precies waar Monique als minima voor in aanmerking kwam, achterhaalde wat er
mis was gegaan in de aanvragen en wist de processen vlot
te trekken. En toen was het ineens heel snel voor elkaar. Zoon
en dochter konden weer sporten en er kon een computer
worden aangeschaft voor het

huiswerk. Bovendien bleek Anne een prettige sparringpartner. “De problematische relatie tussen mijn kinderen en hun
vader veroorzaakt veel spanning en verdriet”, vertelt Monique. “Dat moet ik wel goed kunnen opvangen.” Anne wees Monique op de mogelijkheid om
gesprekken te voeren met de
praktijkondersteuner van de
huisarts. Af en toe even stoom
afblazen en adviezen krijgen:
precies wat je als alleenstaande moeder in zo’n situatie op de
been kan houden.
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Sinterklaasaktie Uithoorn,
een bijzondere stichting
Een bijdrage van Stichting Sinterklaasaktie.
In 1961 is de stichting Sinterklaasaktie Uithoorn opgericht
om door middel van sinterklaasbezoeken geld bijeen te
brengen voor de inrichting van de kerk. Nu sponsoren zij
projecten die een cultureel, maatschappelijk en/of een sociale inslag hebben.

De Sinterklaasaktie helpt
mensen -in het bijzonder
kinderen- die het niet zo getroffen hebben. Zaken als
fatsoenlijke kleding, speelgoed, een dagje uit of zelfs
de gewone basis- levensbehoeften, zijn helaas niet voor
iedereen weggelegd. Daar
probeert de Sinterklaasaktie Uithoorn wat aan te doen.
Drie weken lang zetten onze
vrijwilligers hun beste beentje voor. Met maar liefst vier
intochten, een uittocht en
honderden bezoeken aan
bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen en gezinnen is de Sinterklaasaktie
de grootste Sinterklaasclub
in onze regio.
De opbrengst komt ten goede aan vele projecten in
de directe omgeving! Geld
wordt alleen uitgegeven in
de eigen regio en giften zijn
eenmalig. Een paar voorbeelden:
Jaarlijkse bezoeken
We krijgen ieder jaar aanvragen om voor gezinnen die financieel niet in staat zijn Sinterklaas te vieren, een sinterklaasfeest te organiseren.
Hierbij verzorgen wij niet alleen een spetterend bezoek,
maar ook de cadeaus. De blik
in de ogen van de kinderen,
daar doen wij het voor.

Zomeruitjes
Waar er geen Sinterklaas gevierd kan worden, is er in
de zomervakantie vaak ook
geen geld om op vakantie te
gaan, of naar een pretpark
of dierentuin. Wij verzorgen
dan een uitje voor het hele
gezin, inclusief kaartjes voor
het OV, entree en wat zakgeld.
Andere sponsoring
Wij dragen ook bij aan bijzondere wensen van organisaties. Zo hielpen we afgelopen jaren Het Hoge Heem,
Ons Tweede Thuis, de Opkikker, Ziekenhuis Amstelland, kinderzorghuis De Biezenwaard, Careyn MariaOord en Vinkenoord in Vinkeveen, Stichting Urgente Noden Uithoorn en het
ROM-koor.
Uw reservering betekent dus
niet alleen de garantie voor
een fantastisch Sinterklaasfeest, maar helpt ook andere mensen! Voor informatie
check de website www.sinterklaasaktie.nl

Als je ouders scheiden kinderen scheiden ook!
Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor partners veel stress
met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en risico’s op. Eén op de zes kinderen
krijgt ermee te maken. De periode voor de feitelijke scheiding
is voor hen moeilijk en onzeker. Na de scheiding moeten alle betrokkenen weer een nieuw
evenwicht zien te vinden. Kinderen moeten vaak één van hun
ouders missen, moeten verhuizen of steeds van huis wisselen,
soms wennen aan een nieuwe
partner van een ouder… Al deze ingrijpende veranderingen
veroorzaken ook bij de kinderen veel emoties, onzekerheid
en spanning. Uit onderzoeken
blijkt dat goede begeleiding
daarbij vaak zinvol is.

deren van 7 t/m 9 en 10 t/m 12
jaar. In de cursus kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krijgen een steuntje
in de rug bij het omgaan met
de scheiding van hun ouders.

De cursus vindt plaats bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan bij de Ouder-kind
adviseur Ilona van Tongeren,
i.van.tongeren@participe.nu,
06 20718748.

Afgelopen jaar hebben we succesvol een bijzondere afsluiting gehad met de groep kinderen waarvan de ouders gaan
scheiden of gescheiden zijn. De betrokkenheid van ouders
was heel fijn! We hebben de laatste bijeenkomst afgesloten
met aanwezigheid van de ouders, wat heel bijzonder was
voor de kinderen.
Enkele reacties van de kinderen:
“Ik heb echte vrienden gemaakt met kinderen die
hetzelfde meegemaakt hebben”
“Het was heel fijn om te kunnen praten met andere
kinderen. Daardoor voelde ik me niet alleen”.
“Gezellig spelletjes en Challenges gedaan!”

Uithoorn voor Elkaar biedt
daarom de training ‘Als je ouders scheiden’ aan voor kin-

“Het is nu makkelijker om met mijn ouders te praten”

- advertentie -

Initiatievenfonds
Uithoorn & De Kwakel
Heb jij een goed idee op het gebied van kunst en cultuur, sport
en recreatie, educatie of natuur
en milieu? Zorgt dit idee ervoor
dat je buurtbewoners of alle inwoners van Uithoorn onderling verbindt? Helpt je idee om

je woonomgeving in de breedste zin van de betekenis te verbeteren? Zorgt dit idee ervoor
dat onze inwoners een prettiger woonklimaat ervaren? Zet je
idee om in een initiatief en vraag
om een financiële bijdrage!

Stuur een mail naar info@initiatievenfondsuithoorn.nl of kijk op
www.initiatievenfondsuithoorn.nl.
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Amstelplein 33
1421 SB Uithoorn
T. 0297 56 13 55
E. info@sparnaayjuweliers.nl
I. www.sparnaayjuweliers.nl

Kinderboerderij
De Olievaar zoekt
vrijwilligers
Kinderboerderij De Olievaar
is een kleinschalige boerderij op een mooie plek in het
Uithoornse Libellebos. Hier
kunnen volwassenen en kinderen lekker buiten zijn, omringd door dieren als eenden, kippen, hanen, konijnen,
geiten en varkens. De dieren
worden diervriendelijk gehouden en hebben alle ruimte. Kinderen kunnen fijn spelen in de speeltuin en ze kunnen in een veilige omgeving
leren hoe je met dieren moet
omgaan. In het winkeltje - nu
nog een portakabin - kun je
koffie, thee, frisdrank, ijs en
kakelverse eieren kopen. De
portakabin wordt eind 2020
vervangen door een fraai,
nieuw gebouw. Een deel van
het gebouw wordt ingericht
voor De Olievaar met een
bar, een keuken en een ruimte voor de bezoekers. In het
andere deel zal Ons Tweede
Thuis, een organisatie voor
mensen met een beperking,
autisme of NAH zijn intrek
nemen. De cliënten van Ons
Tweede Thuis zullen deels
de verzorging van de dieren
overnemen.

Met name voor het onderhoud van het groen is hulp
nodig. Dit werk kan variëren van licht tuinieren tot het
snoeien van fruitbomen. Uiteraard bepaal je zelf welke klus het beste bij jou past.
Ook is er altijd genoeg te
doen voor handige timmermannen, elektriciens en stratenmakers. Wie er niet voor
voelt om als vaste vrijwilliger aan de slag te gaan, kan
zich inzetten op projectbasis. Alles is mogelijk. Naast
een aantal enthousiaste klussers is De Olievaar op zoek
naar leden voor het bestuur
of voor een van de commissies. Wil je meehelpen om
de kinderboerderij verder
uit te bouwen tot een echte dorpsboerderij, kijk dan op
www.olievaar.nl.
(tekst: Eveline Steenaart)

Enthousiaste klussers
gezocht
De boerderij wordt gerund
door een team van enthousiaste vrijwilligers. Dat team
kan wel wat versterking gebruiken. Iedereen die een
paar uur per week of per
maand wil besteden aan vrijwilligerswerk is dan ook van
harte welkom.

- advertentie -

Jongeren op gezond gewicht
Ieder kind heeft recht op een
gezonde omgeving. Jongeren
op Gezond Gewicht (JOGG) is
een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en
professionals in het land streeft
JOGG naar een samenleving
waarin de gezonde keuze de
normaalste zaak van de wereld is. Het doel is om in 2020
tenminste 1 miljoen kinderen
met de lokale JOGG-aanpak
en landelijke initiatieven bereikt te hebben. De JOGG-aanpak is er voor iedereen: de he-

le buurt, scholen, bedrijven, het
lokale bestuur, kinderen én hun
ouders helpen mee aan een
gezonde jeugd. Samen streven
naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde
leefstijl. Ieder kind heeft recht
op een gezonde omgeving.
Sinds 2014 is Uithoorn een
JOGG-gemeente. Het officiële startschot werd gegeven tijdens de AKU GeZZinsloop in
januari 2015. Onze bekende
mascotte Druppie is regelmatig te zien bij activiteiten om
water drinken te stimuleren.
JOGG Uithoorn richt zich ook

op de thema’s GratisBewegen
en Groente… zet je tanden erin!
Daarnaast zijn we ook samen
met Team-Fit de eerste stappen
aan het zetten naar ‘De Gezondere Sportkantine’ in Uithoorn.
Met de Atletiek Klub Uithoorn
en Roei en Kanovereniging Michiel de Ruyter zijn er inmiddels
twee bronzen kantines.
Nick Braakman en Ashley Fidder zijn beide JOGG-regisseur in Uithoorn. Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen via
info@videt-uithoorn.nl of 0652770494.

Ontwikkel jezelf
bij Uithoorn voor Elkaar

Hi mijn naam is Vera de Witte. Ik ben twintig jaar oud en volg de
opleiding sportkunde leerroute sport, management en ondernemen aan de hogeschool van Amsterdam. Ik heb in mijn tweede jaar van mijn studie stagegelopen bij Uithoorn voor Elkaar.
Ik ben bij Uithoorn voor Elkaar terecht gekomen door de online
stagemarkt. Het verhaal van Uithoorn voor Elkaar/ Jongeren Op
Gezond Gewicht sprak me erg aan. Ze zetten zich in voor iedereen en zijn bereid iedereen te helpen.
Gedurende het jaar stage heb ik
twee stages gelopen. Mijn onderzoek & advies stage en mijn
Project & organisatie stage. Tijdens mijn onderzoek & advies
stage heb ik onderzoek gedaan
naar de invloed van slaap op
kinderen tussen 10 en 12 jaar,
en de kennis die deze doelgroep al had. De resultaten van
dit onderzoek heb ik verder uitgewerkt en ik heb hierdoor een
advies kunnen uitbrengen over
hoe om te gaan met verkeerde
slaapgewoontes. Tijdens mijn
tweede stage, de project & organisatie stage, hield ik mij bezig met alles rondom de organisatie van de avondvierdaagse
2020. Denk hierbij aan het op-

stellen van een draaiboek, promotieplan, communicatieplan
maar ook het aanvragen van
de vergunning en gesprekken
bijwonen tussen verschillende
partijen. Ik kreeg ook bij deze
stage veel vrijheid om mezelf te
kunnen ontwikkelen en de uitdagingen op te zoeken.
Ik heb gedurende mijn stage veel ervaringen en leermomenten gehad. Ik heb gezien
hoe het er echt aan toe gaat in
het werkveld, ik heb leren communiceren met veel verschillende partijen, ik heb leren onderzoeken, plannen en informatie verkrijgen. Ze hebben
me in contact gebracht met

heel veel verschillende soorten
mensen en organisaties waardoor ik de samenleving van verschillende perspectieve heb leren zien. Binnen het bedrijf heb
ik de mogelijkheid gehad zelfstandig, volwassen en creatief
te worden. Ik werd geholpen en
gesteund waar nodig was.
Uithoorn voor Elkaar is heel
open, eerlijk en vrij. De samenwerking en communicatie is
gemakkelijk en open. Iedereen
is bereid elkaar te helpen. Er is
veel ruimte voor zelfontwikkelingen en ze geven je alle ruimte
voor je eigen ideeën in te brengen. Het is een bedrijf dat graag
mee ontwikkelt en opzoek is
naar nieuwe programma’s om
nog meer doelgroepen iets te
kunnen bieden. Er is binnen de
organisatie voor iedereen zijn
eigen kwaliteiten ruimte. Ik heb
er enorm veel geleerd en ben
als persoon heel erg gegroeid.
Ik ben uitgedaagd en vind het
eigenlijk stiekem wel erg jammer dat mijn stageperiode is afgelopen. Ik wil iedereen daarom nogmaals bedanken voor
de erg leuke en leerzame stage!
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Jonge mantelzorger?

Deel je zorg!

Zorgen voor een familielid, in combinatie met school, vrienden en hobby’s is best pittig, helemaal in deze tijd. Daarom
is er een landelijke campagne gestart met de boodschap;
deel je zorg! Die zorg kun je delen op school, met vrienden
of familie, of een lokale mantelzorgondersteuner. Want delen helpt!
Sarah van Alebeek is mantelzorgconsulent voor jongeren die zorgen. “Veel jongeren die opgroeien met een
ouder, broer of zus met een
chronische ziekte, een beperking, een depressie of
een verslaving cijferen zichzelf weg. Goed zorgen voor
een ander is iets moois. Het is
wel het belangrijk dat je ook
goed voor jezelf blijft zorgen. Dit doe je door over je
zorgen te praten, je grenzen
aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is. Ze weten
vaak niet dat zij mantelzorger zijn en dat ze hulp kunnen krijgen. ”
Grenzen
De meeste jonge mantelzorgers geven aan de zorg
waardevol te vinden, maar ze
hebben moeite met het aangeven van hun grenzen. Bijna de helft van de jonge zorgers vindt het lastig om anderen om hulp te vragen bij
het zorgen.
Sarah: “Ik kan jongeren helpen door mee te denken bij
wat zij nodig hebben om de
zorg en hun andere bezigheden te combineren. En om
zichzelf daarbij niet uit het
oog te verliezen. Zij roept
jonge zorgers op: Maak je
je zorgen, groeit het boven
je hoofd of wil je je verhaal
kwijt? Deel het met mij, dan
gaan we samen aan de gang

om jouw situatie te veranderen.”
Hulp of informatie
Ben jij een jonge mantelzorger? Meld je dan aan bij Mantelzorg & Meer, dan houden
wij je op de hoogte van informatie die voor jou belangrijk
kan zijn.
Heb je een vraag over jouw situatie of zoek je hulp? Of wil je
gewoon even tegen iemand
aanpraten? Bel met Sarah van
Alebeek op 06-43072183
of 020-5127250 of mail
info@uithoornvoorelkaar.nu.
Je kunt in Uithoorn ook binnenlopen bij de Waterlinie.
Elke donderdagochtend van
08.30 tot 13.00 uur is er een
medewerker van Mantelzorg
& Meer aanwezig in het Infoen Adviespunt van Uithoorn
voor Elkaar, Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn.

Koken met jongeren
In de coronatijd is het mooie initiatief ontstaan om samen met
jongeren maaltijden te bereiden
en rond te brengen bij bewoners die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Inmiddels
is het uitgegroeid tot een succesvol project waarbij wekelijks zo’n 50 gezinnen een gratis
maaltijd aan huis bezorgd krijgen.

de jongeren bezorgen vervolgens de maaltijden. Elke week
wordt er een nieuw menu samengesteld, dat bestaat uit een
hoofdgerecht en een nagerecht
met een proeverij van verschillende zoete desserts. De maaltijden worden wekelijks met
veel enthousiasme ontvangen.
Wilt u meer informatie over dit
initiatief of wilt u iemand aanmelden voor een gratis maalIn De Bilderdijkhof koken jon- tijd? Stuur dan een mail naar
geren samen met vrijwilligers en info@uithoornvoorelkaar.nu.
Koken met jongeren wordt mede mogelijk gemaakt door
Goudreinet, Amstelidee en Het Initiatievenfonds Uithoorn.
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Jongereninloop
Wekelijks is er een jongereninloop voor jongeren en meiden
vanaf 12 jaar. De jongereninloop is een avond waar jongeren kunnen samenkomen. Je
kunt langskomen om te chillen, een gezellig praatje te maken of voor informatie over (cyber)pesten, sexting, of alcohol

en drugs. Je kunt er ook gamen
of tafelvoetballen.
Voor meiden van 12 t/m 18 jaar
wordt er wekelijks een ‘girls
only’ meideninloop georganiseerd. Er is altijd een jongerenwerker aanwezig die deze
avonden begeleidt.
Heb je zelf een leuk idee voor

een activiteit tijdens een inloopavond? Laat het ons weten! Aanmelden is niet nodig
en deelname is gratis. Wil je
meer informatie? Kijk dan op
www.uithoornvoorelkaar.nu,
Stuur een WhatsApp naar
06-52770494 of mail naar
ashley@videt-uithoorn.nl.

Huiswerkclub
Uithoorn voor Elkaar organiseert
wekelijks de HuiswerkClub. Dit is
een plek waar kinderen en jongeren hun huiswerk kunnen maken. Wij zorgen voor een veilige en fijne omgeving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt zijn
huiswerk te maken en/ of toetsen te leren zoals hij/zij dat het
beste kan. Soms is dit in een
groepje en soms alleen op een
rustig plekje. De jongerenwerkers en stagiaires zijn aanwezig om je te helpen met overhoren, vragen beantwoorden of het
plannen van je huiswerk. Kom
een keer langs, aanmelden is niet
nodig. Meer informatie over de
huiswerkclub kun je vinden op
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Hieronder een interview met een
deelnemer van de huiswerkclub.
Zij kwam regelmatig toen zij nog
op het Duet zat, inmiddels zit ze
op het Thamen.

Wie ben je en wat is je achtergrond?
Mijn naam is D. en ik ben 13 jaar. Ik heb altijd al in Uithoorn gewoond.
Waarom ben je naar de huiswerkclub gegaan?
Ik had moeite met huiswerk maken en kon me vaak niet zo goed
concentreren.
Wat vond je van de huiswerkclub?
Ik vond het gezellig en leerzaam.
Wat is het belangrijkste dat je tijdens de huiswerkclub hebt geleerd?
Ik heb vooral geleerd om mezelf te concentreren op het maken van
mijn huiswerk. Ook heb ik tips gekregen over hoe ik mijn huiswerk
het beste kon maken.
Zou je de huiswerkclub aanraden aan andere kinderen?
Ja, dat heb ik ook al veel gedaan.
Wat is jouw leukste herinnering aan de huiswerkclub?
Dat er heel georganiseerd werd gewerkt.

Buurtkamer Meerwijk
“Meerwijk is een van de grotere wijken in Uithoorn. Momenteel wonen er een kleine 6000 mensen. Toch ontbreekt het in deze grote wijk
nog steeds aan een goede ruimte, een speciale plek,
waar de bewoners van Meerwijk elkaar kunnen ontmoeten. In kinderdagverblijf ‘Borus’ kunnen wij - onder normale omstandigheden - gelukkig terecht.
Sinds begin 2019 kunnen alle bewoners uit de wijk elkaar
daar op iedere donderdagochtend ontmoeten. En onder het genot van een kopje koffie komen er dan de
meest uiteenlopende, interessante gesprekken op tafel. Ook ontstonden er diverse initiatieven vanuit de bezoekers. Zo is het idee “Samen Eten” een heel geslaagd
project geworden.
Maar helaas konden ook wij
elkaar vanwege de maatregelen rond Corona niet meer
op die locatie ontmoeten. Er

was zeker de eerste maanden
van de lock down wel een
frequent WhatsApp-contact.
Vanaf half juli houden we op
een andere locatie nu even
onze koffie-ochtend, op de
Boterdijk in een ruime moestuin aan het Veengat. Wat
was het goed om elkaar daar
weer te zien. Het afgelopen
half jaar is onze wereld veel
kleiner geworden. Juist nu
merkten we, dat de sociale
contacten in onze eigen omgeving zo onmisbaar en belangrijk kunnen zijn.
In september 2020 hopen
we, dat we weer op de donderdagochtend - op 1,5 meter afstand - onze gezellige
koffieochtend voort kunnen
zetten op kinderdagverblijf
Borus (Eendracht 17, achter
het scholencomplex). Voor
vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via
buurtkamermeerwijk@gmail.
com”

er iets in het complex speelt.”
Bent u huurder van Eigen
Haard? U kunt met vragen bij
wijkbeheerder Lonneke terecht. Ze is telefonisch bereikbaar op 06-10396181 (maandag t/m donderdag).

Lunchroom de Waterlinie,
een sociale onderneming
“Ruim twee jaar geleden ben ik
benaderd door twee doktoren
met de vraag of ik in Gezondheidscentrum De Waterlinie
een lunchroom wilde opstarten.
Hier was behoefte aan, denk bijvoorbeeld aan patiënten die op
taxi’s moeten wachten of die na
het bloedprikken een broodje of

Ook voor Buurtbeheer De Legmeer zijn het bizarre tijden. Veel
van onze activiteiten konden dit jaar niet doorgaan, geen schoonmaakacties, geen hanging baskets vullen met hulp van leerlingen
van de praktijkschool, geen buurtmaaltijden, geen burendag in
de planning, maar wel 3 mooie plantenschalen gevuld, waarvan
2 naast het Steunpunt en een aan Haas, wel iedere week spreekuur op 1,5 meter en ook regelmatig een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes uit de wijk, zodat bewoners en andere belangstellenden toch op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Buurtkamer Meerwijk

Een wijkbeheerder van
Eigen Haard in Uithoorn
Wat doet een wijkbeheerder
van Eigen Haard? We spraken
met Lonneke van Lammeren.
“Voor huurders van Eigen
Haard ben ik aanspreekpunt in de wijk. Zijn er zaken
waar u zelf niet uitkomt? Dan
wil ik u daar graag bij helpen.
Denk hierbij aan zaken op gebied van schoon, heel en veilig houden van de buurt. Hierover heb ik nauwe contacten
met onze samenwerkingspartners. Zodat ik onze huurders ook met hen in contact
kan brengen. Ik ken de bewonerscommissies, waar we ook
goed contact mee hebben als

Buurtbeheer De Legmeer

koffie willen. Ik moest hier wel
even over nadenken omdat er al
eens een poging was ondernomen en het moeilijk is te overleven in een niet zo commerciële omgeving.
De uitdaging voor mij was een
sociale onderneming te starten

Vanaf september proberen wij
kleine activiteiten weer op te
starten, zoals het zwerfvuil rapen. Misschien is het onder
aangepaste omstandigheden
ook weer mogelijk de buurtmaaltijden op te starten. Daarover zullen wij binnenkort met
de docenten van de Praktijkschool spreken.
Het is ook weer de bedoeling
om in het najaar een bewonersinformatieavond te organiseren. De laatste avond op 16
maart jl. waarin we u het masterplan Legmeerbos wilden
presenteren, kon door corona
geen doorgang vinden.
Inmiddels drie jaar geleden
hebben wij het verzoek gedaan

bij Fonds Stichting Leefomgeving Schiphol voor meer groen
in de wijk, ter compensatie
van o.a. het groen op de oude
spoordijk, wat binnenkort verdwijnt door de aanleg van het
tracé van de Amsteltram, maar
nu nog een belangrijk wandelpad is. De bedoeling is om bestaand met nieuw groen te
combineren, waarin veel aandacht is voor goede verbindingen van m.n. fiets- en voetpaden binnen de wijk LegmeerWest, maar ook richting Amstelveen en Aalsmeer. Hiermee
willen wij zorgen dat bewoners
in de komende jaren de mogelijkheden behouden tot recreëren in de buurt, al dan niet met

waarbij ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kon
helpen en mee kon laten doen,
maar ook dat er een lunchroom
staat die een redelijke omzet
genereert. Vanuit de huisartsen
is er een initiatief gestart om een
stichting op te richten, Stichting
vrienden van de waterlinie (met
een ANBI-status). Het doel van
de stichting is het ontplooien en
ondersteunen van activiteiten
alsmede het initiëren en ondersteunen van evenementen die
het sociale welzijn van de bewoners in Uithoorn en omgeving bevorderen.

waar je met vragen rondom financiën naar toe kan komen. Er
zijn ook avondactiviteiten, zoals
voor ouders van kinderen met
autisme die eens per zes weken
bij elkaar komen.
Helaas gooit de coronacrisis
roet in het eten en staan er een
heleboel activiteiten on hold.
Het zal nog wel even duren
tot alles is genormaliseerd. Wij

hond. In de loop van dit najaar
verwachten wij meer duidelijkheid over de vorderingen van de
plannen voor het Legmeerbos.
Ook de komst van het Bedrijven
Terrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
ten noorden van de woonwijk
heeft onze aandacht met name
gericht op een zo groen mogelijke uitstraling van de bosstrook
die tussen het BTAZ en de wijk
zal worden aangelegd. Ook
over de invulling van deze bosstrook verwachten wij dit najaar
meer duidelijkheid.
Heeft u vragen, stuur dan een
bericht aan buurtbeheer.legmeer@gmail.com of kijk op onze facebookpagina. U bent van
harte welkom op ons spreekuur,
iedere woensdag van 11.0012.00 uur in het Buurtsteunpunt, Legmeerplein 26. De koffie staat klaar!
Namens Buurtbeheer
De Legmeer
Marga Moeijes

staan open voor suggesties die
overeenkomen met onze doelstelling en hopen nog veel meer
te kunnen betekenen voor de
Uithoornse gemeenschap.
Heel veel gezondheid
en geluk gewenst,
Peter van Reenen van
Lunchroom Waterlinie
06-14393114

De lunchroom serveert de lekkerste broodjes, soepjes en salades
en u kunt ook heerlijke maaltijden afhalen voor een goede prijs!

We zijn nu alweer ruim een jaar
open en inmiddels is een aantal
mensen van Ons Tweede Thuis
bij de diverse huisartsenpraktijken bezig. Denk hier aan plantjes water geven, de wachtkamers schoonhouden en post
ophalen. Ook in de lunchroom
krijgen we via allerlei kanalen
mensen die graag een paar uur
per week iets willen doen. Het
gaat om een structuur en om
weer ‘onder de mensen’ te kunnen zijn.
Elke dinsdagmorgen is het Financieel Café van Uithoorn
voor Elkaar in de lunchroom
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“De verwachting is dat er na corona een
nóg groter beroep gedaan wordt op
hulp en ondersteuning van vrijwilligers”
Grace Odunga komt oorspronkelijk uit Kenia en
woont nu al 13 jaar in Nederland. Ze heeft jarenlang gewerkt bij allerlei
Engelse bedrijven in Amsterdam, maar vanwege lichamelijke klachten heeft ze deze werkzaamheden moeten staken. Nu wil ze met behulp
van vrijwilligerswerk onderzoeken waar haar belastbaarheid en interesses
liggen om op termijn betaald werk te zoeken. Zodoende zette ze de stap
naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

...voor nieuwe energie
Heb je frisse, nieuwe energie
nodig omdat je niet lekker in
je vel zit? Of ben je op zoek
naar meer balans in je leven
of zoek je nieuwe inspiratie?
Maar misschien weet je niet
goed hoe je dit moet aanpakken?
Dan is Welzijn op Recept
vast iets voor jou. Met een
coach van Welzijn op Recept kijk je welke mogelijkheden en kansen bij jou passen en ga je meteen aan de
slag om er praktische invullen aan te geven. Er zijn 1001
mogelijkheden, want de
leukste organisaties van Uit-

hoorn en omgeving hebben
zich aangesloten bij Welzijn
op Recept. Neem vandaag
nog contact op. Wij staan
voor je klaar! Bel Monique
Sintenie op 06-22385098
of stuur een email naar
m.sintenie@participe.nu

Welzijnscoach Monique:
“Er is altijd iets wat je goed
kunt of iets waarvan je
blij wordt. Wat je energie
geeft. Soms heb je net dat
duwtje in je rug nodig om
uit je dip te komen en de
draad weer op te pakken!”

- advertentie -

Wie en wat is Zorgsamen?
Zorgsamen is in de regio een van oudsher vertrouwde
thuiszorg organisatie die hulp biedt aan vaak oudere
mensen die zorg nodig hebben.
Al ruim 16 jaar leveren wij vanuit Uithoorn Huishoudelijke
Hulp in onder andere de gemeente Amstelveen, Uithoorn
(De Kwakel), Aalsmeer en Ouder-Amstel. Met zo’n 300
medewerkers zorgen wij dat bijna 2000 cliënten op tijd de
benodigde zorg ontvangen.
Maar Zorgsamen is er niet alleen voor ouderen, wij zijn
er ook voor mensen met een lichamelijke beperking of
voor hen die bijvoorbeeld na een operatie (tijdelijk) hun
huishouden niet kunnen doen.
Daarnaast verzorgen wij in de regio de opvolging van de
persoonsalarmering bij de mensen thuis. (7 dagen per week
en 24 uur per dag!) Meer informatie via Uithoorn voor Elkaar.
Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij Zorgsamen voorop.
U moet op ons kunnen rekenen.

Sabine Ridderhof (l) en Dyanne
van Tessel (r) zetten zich zowel
in Uithoorn als in De Ronde Venen in als coördinator voor het
Steunpunt Vrijwilligerswerk van
Uithoorn voor Elkaar. Zij bemiddelen mensen naar vrijwilligerswerk via de vrijwilligers vacaturebank of via een persoonlijk bemiddelingsgesprek. Zij
geven informatie en advies op
maat aan maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers
werken én zij organiseren in het
voor-en najaar een reeks workshops waar vrijwilligers kosteloos gebruik van kunnen maken.
Hoe gaat het met de
vrijwilligers de afgelopen tijd?
Sabine: “De coronacrisis heeft
het maatschappelijk veld in 1
klap veranderd. De meeste organisaties hebben in het begin
hun vrijwilligers naar huis gestuurd of het aantal zeer beperkt. Veel organisaties hebben
vrijwilligers ingezet om digitaal
of telefonisch contact met cliënten te houden. Organisaties
zoeken ook naar andere vormen om zich in deze tijd nuttig
te maken. Ook wij hebben niet
stilgezeten en hebben heel snel
een platform gelanceerd voor
mensen die willen helpen of
hulp willen vragen. De website
coronahulp-uithoorn.nl is een
platform waar men eenvoudig een account kan aanmaken
en een oproep kan plaatsen.
Reageren kan ook zonder account.” Dyanne: “In juli zijn we
gestart met een kort onderzoek
onder alle organisaties. We vragen naar de huidige situatie en
of zij verwachten nu of op korte termijn vrijwilligers nodig te
hebben. Zo’n 70 % gaf aan binnenkort weer vrijwilligers nodig
te hebben. Verder gaan we kort
in op de veranderingen binnen
het vrijwilligerswerk. Op deze
manier kunnen we vanaf september elke inwoner die vrijwilligerswerk zoekt een goed en
actueel advies geven. Mensen
helpen graag. Dat zien we ook
op ons platform en aan de aan-

meldingen van nieuwe vrijwilligers die we ook in deze corona-tijd krijgen. We zien ook geregeld dat er meer aanbod van
hulp is dan vraag. Een luxe probleem. We proberen de juiste persoon bij de juiste organisaties en in de meest passende functie te krijgen. Dat is onze uitdaging.”
Nieuwe ontwikkelingen
Sabine: “De verwachting is dat
er een nóg groter beroep wordt
gedaan op hulp en ondersteuning van vrijwilligers. Door corona is er nog meer sprake van
eenzaamheid, mensen die hun
baan verloren zijn, psychische
problematiek. Momenteel zijn
we bezig om een nieuw trainingsaanbod te ontwikkelen
voor de vrijwilligers in de gemeente, waarbij we in willen spelen op de nieuwe situatie. Uiteraard rekeninghoudend
met de corona maatregelen.”
Wat voor mensen melden
zich doorgaans bij jullie?
Dyanne: “Uit verschillende
hoeken komen mensen met
ons in contact. De reden waarom mensen kiezen voor vrijwilligerswerk varieert enorm.
Sommigen willen al langere tijd
iets voor een ander betekenen
en gaan op zoek, sommigen
voelen zich eenzaam en hebben behoefte aan sociaal contact. Anderen zitten al langere
tijd thuis en worden door een
re-integratie bureau of de gemeente naar ons doorgestuurd
om vrijwilligerswerk te gaan
doen. Dat is een mooie manier
om weer in het ritme te komen
en weer aan het werk te gaan
op termijn. Grace Odunga is
daar een mooi voorbeeld van.”
Wil je meer informatie over
vrijwilligerswerk of ben je benieuwd naar het cursusaanbod? Kijk dan eens op
www.uithoornvoorelkaar.nu
of mail naar vrijwilligerswerk@
stdb.nl. Je kunt ons ook bellen op telefoonnummer: 0297230280.

Bemiddelingsgesprek
Grace: “Mijn re-integratie consulent bij het UWV heeft mij
doorverwezen naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ik heb
toen een fijn bemiddelingsgesprek gehad met de coördinator- Dyanne van Tessel. Dat
was via de telefoon, omdat het
vanwege corona niet mogelijk
was in het echt af te spreken. Ze
was professioneel en vriendelijk en samen hebben we mijn
wensen en mogelijkheden besproken.”
Iets betekenen voor een ander
“Ik wil graag onderzoeken of ik
op termijn weer aan het werk
kan, maar vanwege mijn fysieke
conditie kan ik niet alles doen.
Ik vind het fijn om iets voor
een ander te betekenen. Mensen begeleiden, een kopje koffie drinken of met ze wandelen en een praatje maken vind
ik leuk. Vanwege corona waren
er op het moment dat ik belde
niet heel veel mogelijkheden,
omdat veel vrijwilligersactiviteiten dicht waren, maar toch
zijn we eruit gekomen. Dyanne heeft gekeken waar mijn interesses liggen en wat er binnen mijn mogelijkheden ligt.
We hebben een aantal vacatures besproken die op de vacaturebank staan en die heeft ze
me later per mail toegestuurd.
Zo kon ik er even over nadenken en toen heb ik een keuze gemaakt. Zij heeft me voorgesteld bij Vluchtelingenwerk
Uithoorn en nu ben ik daar als
vrijwilliger maatschappelijk begeleider. Ik wil dit eerst een tijdje doen, voor ik nog wat anders
ernaast doe.”
Nederlands oefenen
‘Ik doe het nog maar heel kort
hoor. Eigenlijk loop ik nu nog
mee. Op dinsdag en op donderdag. Maar ik vind het fijn om
andere mensen te helpen. Bovendien kan ik de Nederlandse taal beter leren spreken. Bij
mijn vorige baan spraken ze alleen maar Engels. Ik kan Nederlands heel goed verstaan,
maar spreken vind ik iets moeilijker. Op deze manier kan ik
mooi oefenen.’’

De Beweegcoach
Regelmatig sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het houdt je fit, het ontspant en helpt je als je wilt afvallen. Niet iedereen vindt
even makkelijk een sport- of
beweegplek die bij hem of
haar past. De Beweegcoach
helpt je bij het zoeken.
De Beweegcoach bespreekt
met jou je interesse en mogelijkheden. Samen ga je aan
de slag om een passende
sport- of beweegplek bij jou
in de buurt te vinden. Indien
nodig gaat de Beweegcoach
een keer met je mee. De Be-

weegcoach houdt gedurende een jaar contact met jou
om te horen hoe het gaat.
De Beweegcoach is er voor
alle inwoners in Uithoorn
van 18 jaar en ouder met een
beperking, een chronische
ziekte of overgewicht. Er zijn
geen kosten verbonden aan
de ondersteuning van de Beweegcoach. Voor meer informatie en aanmelden kunt
u terecht bij Geert Kieboom
(De Beweegcoach). Hij is bereikbaar via 06 12 94 61 95
of beweegcoachuithoorn@
mee-az.nl

Start met Sporten
In samenwerking met Stichting Brijder biedt Uithoorn voor
Elkaar de activiteit ‘Start met
Sporten’ aan. Dit is een sportmoment voor volwassenen
(18+) die laagdrempelig willen beginnen met sporten onder begeleiding in klein groepsverband. Er zijn deelnemers die
lange tijd niet hebben gesport
door omstandigheden en nu
weer rustig aan willen beginnen. Daarnaast zijn er deelnemers die het structureel sociaal
contact erg fijn vinden.
Bij Start met Sporten wordt ge-

- advertentie -

Fietslessen
Vluchtelingenwerk, Zideris en Uithoorn
voor Elkaar zijn een samenwerking aangegaan om fietslessen aan te bieden aan
iedereen die wil leren fietsen. Veel bewoners zijn niet zo mobiel als ze zouden willen zijn. Ze hebben geen rijbewijs
of geen auto en kunnen vaak niet (veilig genoeg) fietsen. Hun mogelijkheden
in het dagelijks leven blijven daardoor
beperkt. Het zou ze enorm helpen als
ze kunnen fietsen; het is een geschikte
en gezonde manier om uit de voeten te
kunnen in Uithoorn.
In een veilige omgeving - het schoolplein aan de Johan de Wittlaan 83,
waar zich ook de kantoren van Videt en
Vluchtelingenwerk bevinden - worden
de dappere deelnemers wekelijks de
beginselen van het fietsen bijgebracht.
Ook besteden de lesgevers aandacht
aan deelname aan het verkeer, met alle

keken naar jou als persoon zodat jij kan ontdekken wat het
beste bij je past waarbij plezier in bewegen voorop staat!
Onze vaste begeleiders Dennis, Liesbeth en Carolien staan
elke week voor jou klaar. Kom
een keer mee doen! Wij zijn elke dinsdagmiddag van 13:30 tot
14:30 aan het sporten. In de zomermaanden zijn wij buiten op
het Multifunctionele Speelveld
naast het Startnest (Arthur van
Schendellaan 100E). In de wintermaanden zitten wij bij het
Videtgebouw in het Buurtnest

verkeersregels van dien. Het doel van de
cursus is dat de deelnemers zich vol vertrouwen op de fiets door Uithoorn kunnen begeven.
Er zijn voor de deelnemers geen kosten
aan verbonden. In verband met de coronamaatregelen worden er momenteel
geen fietslessen gegeven. Op de website www.uithoornvoorelkaar.nu zullen wij
aangeven wanneer de fietslessen weer
van start gaan.

(Arthur van Schendellaan 57.
De eerste keer kan je gratis mee
doen, de keren daarna vragen
wij een eigen bijdrage van €1,per keer. We werken met een
strippenkaart voor 10x sporten.
Tot snel!

Vrijwilligers gezocht voor
Budgetbegeleiding aan
statushouders
Statushouders worden 18
maanden intensief begeleid door een maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk. Voor sommige gezinnen kan de stap om
daarna helemaal zelfstandig
hun administratie te voeren
nog te groot zijn. Een budgetcoachvrijwilliger kan hen
dan nog een periode begeleiden.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om het lezen en behandelen
van (digitale) post, het aanvragen en checken van toeslagen, het invullen van formulieren en te helpen de

Het Financieel Café wordt iedere week bezocht door bezoekers om verschillende redenen.
Vragen die we in de laatste weken bijvoorbeeld kregen:
“Kun je me helpen bij het aanvragen van bijzondere bijstand?”
“Mijn zoon wil graag sporten,
maar ik heb weinig geld. Wat
is er mogelijk?”
“Ik heb een rekening ontvangen die ik niet in 1 keer kan
betalen, maar je mag alleen
online een betalingsregeling
treffen en daar hoor ik niets
op. Kunt u mij helpen?”
“Mijn zoon wordt binnenkort
18. Wat verandert er dan naast
het moeten nemen van een
eigen zorgverzekering?”
“Ik heb een hoge eindafrekening van mijn oude energieleverancier. Dit bedrag
is zo hoog dat het niet kan
kloppen, wat kan ik hiermee
doen?”
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weg te vinden naar (lokale) organisaties en instanties.
Het doel is uiteindelijk om
hen te leren het zelfstandig
te kunnen doen.
De budgetcoachvrijwilliger
wordt hierbij ondersteund
door maatschappelijk werkers van Uithoorn voor Elkaar. We zijn nog op zoek
naar nieuwe vrijwilligers die
affiniteit hebben met administratie én andere culturen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Danielle Franken,
d.franken@stdb.nl of 0297230280

Juridisch spreekuur
In oneven weken vindt op woensdagen het juridisch spreekuur
plaats in gezondheidscentrum de Waterlinie (Koningin Maximalaan 30j). Dit spreekuur is van 09.00 tot 09.45 uur.
Heeft u juridische vragen? Aarzel dan niet om te bellen en een
afspraak te maken. Dit is gratis en vrijblijvend. Indien u meer
hulp nodig heeft dan informatie
of advies, leggen zij u uit wat het
vervolgtraject kan zijn en wat
voor kosten er dan bij zouden
komen. Ook zit er altijd iemand
van het maatschappelijk werk
bij het juridisch spreekuur die
met u kan kijken of u ook emotionele en/of praktische ondersteuning nodig heeft/wenst.

Maar liefst vier ervaren advocaten zijn roulerend bij
dit spreekuur. Vragen die
de afgelopen maanden
gesteld zijn aan deze advocaten:

‘Ik wil scheiden, maar mijn
vrouw wil niet. Als ik erover
begin dreigt ze met onze kinderen naar haar ouders in het
buitenland te vertrekken, kan
dit?’

Gedurende corona maatregelen werken wij alleen op afspraak, hiervoor kunt u bellen naar 06-30352962 (Maatschappelijk werker, Roxanne
Tegelenbosch)

‘Mijn ex-vriendin is bevallen van mijn zoon en wil dat
ik hem erken. Ik wil dat aan
de ene kant ook, maar aan
de andere kant zijn er ook fi-

maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, “activeer jezelf”,
mantelzorg etc. Waar gewenst,
kunnen wij helpen met het leggen van contact.

naar het Infopunt van Uithoorn
voor Elkaar: 0297-303044. Zij
kunnen ook aangeven als er
weer sprake is van een inloopspreekuur.

nanciële gevolgen, o.a. omdat er rechten uit andere landen betrokken zijn. Wat zijn
de gevolgen van wel en niet
erkennen van mijn zoon?’
‘Mijn werk heeft aangegeven
personeel te moeten gaan
ontslaan. Ik word hier erg
onrustig van. Mogen zij mij
zomaar ontslaan?’
‘De gemeente heeft een
boom gepland in de buurt
van mijn huis ondanks dat ik
het hier niet mee eens was en
onderhoudt die boom niet.
Wat zijn mijn rechten?’
‘Mijn man en ik hebben besloten om te gaan scheiden,
wat kunnen we nu het beste
doen? Mediator, een advocaat, wat is er nodig en wat is
wijsheid?’

“Ik heb deze brieven ontvangen, maar begrijp niet helemaal wat er staat. Kunt u mij
dit uitleggen?”
“Ik heb veel betalingsregelingen en ben het overzicht
kwijt, wat voor hulp is er mogelijk?”
“Waar heb ik recht op nu ik
mijn baan verloren ben?”
Hierbij gaat het niet alleen om
ww of bijstand, maar ook over
hogere toeslagen.
“Mijn huur is veel te hoog in
verhouding met mijn inkomen en dit zal zo blijven de
komende jaren, hoe vraag ik
huurverlaging aan?”
Alle vragen rondom financiën
kunnen gesteld worden, domme vragen bestaan niet. Er staan
enthousiaste ervaren vrijwilligers klaar en soms is het gewoon fijn als iemand even meedenkt. Als je de verantwoordelijkheid niet alleen hoeft te dragen. Ook wordt er met je meegedacht wanneer je wil. Zit je in
een moeilijke situatie en zou je
ondersteuning willen, dan zijn er
soms veel mogelijkheden zoals

Heeft u vragen, bel dan vooral
voor een afspraak (op het moment van schrijven werken wij
alleen op afspraak vanwege corona maatregelen, dit kan in de
toekomst wellicht weer komen
te vervallen.) Voor het maken
van een afspraak kunt u bellen

Vrijwilligers gezocht
voor belastinghulp
Vanaf 2021 willen wij onze
dienstverlening vanuit het
Financieel Café uitbreiden
met belastinghulp voor in-

woners met een klein inkomen. Vrijwilligers kunnen helpen met de jaarlijkse aangifte of het aanvragen en wijzigen van toeslagen. We zijn hiervoor nog
op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die kennis hebben van belastingzaken.
Voor meer informatie: Danielle Franken, d.franken@
stdb.nl of 0297-230280

Hulp van een
budgetcoachvrijwilliger
“Mijn laatste loon was al geen
vetpot”, vertelt Jan. “En toen
werd ik ziek en kreeg ik nog
maar 70 procent. Ik zat op dat
moment al een tijd in zwaar
weer. Ik had kanker gehad en
in korte tijd ook nog drie familieleden verloren aan kanker. Alles kwam tegelijk.”
Daarvoor werkte Jan op basis van een nul-urencontract
bij een schoonmaakbedrijf,
maar na zijn ziekte werd het
contract niet verlengd. En
toen liepen de betalingsachterstanden al heel snel op.
Jan, die van nature positief
in het leven staat, zag er op
dat moment geen gat meer
in. “Ik zat er helemaal doorheen”, verklaart hij.

Maatje voor Elkaar bracht
hem in contact met budgetcoachvrijwilliger Frank. “Hij
maakte samen met mij berekeningen. En soms deed
hij een telefoontje voor me.
Frank is begripvol en hij blijft
altijd rustig. Ik had zijn hulp
echt wel nodig.”
Zo kreeg Jan weer grip op de
situatie. Voorlopig weet hij
van 20 euro per week rond
te komen. Gelukkig is hij
handig. Jan bakt zijn eigen
brood, bouwde eigenhandig een kast voor in huis en
probeert kapotte apparaten
eerst zelf te fixen. “De meeste betalingsachterstanden
zijn al weggewerkt. Nog drie
schuldeisers te gaan”, besluit
hij optimistisch.

Op verzoek van de betrokkenen zijn de namen nu gefingeerd!

Voor wie is een budgetcoachvrijwilliger?
Mis je het overzicht in je
administratie en heb je het
idee dat je geen grip meer
hebt op je financiën? Dan
kan een budgetcoachvrijwilliger helpen om weer
overzicht te scheppen. Bijvoorbeeld bij het openen
van post, het in kaart brengen van betalingsachterstanden, het helpen treffen van betalingsregelingen of inzicht geven in je
budget. Een budgetcoach
helpt je weer op weg!

te bieden, met je mee te
denken en kan je op nieuwe ideeën brengen! Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen
met Daniëlle Franken op
0297-230280 (op maandag, dinsdag en donderdag) of via d.franken@
stdb.nl

Iemand die met u
meedenkt...
Heeft u vragen over zorgtaken,
opvoeding, onderwijs, wonen,
werk of inkomen? En zoekt u
iemand die met u meedenkt en
naast u staat? Dan kunt u gratis hulp krijgen van Uithoorn
voor Elkaar. Onafhankelijke cliëntondersteuners van Uithoorn
voor Elkaar bieden daar ondersteuning aan mensen met een
beperking, hersenletsel, autisme, psychische klachten of een
chronische ziekte.
Wat doet een
cliëntondersteuner?
Cliëntondersteuners denken
mee en geven informatie en
advies, zodat u zelf weer ver-

De vrijwilliger komt langs
om praktische zaken op te
pakken, een luisterend oor

Interview met budgetcoachvrijwilliger Michiel
Michiel is sinds 2019 aan de slag
als budgetcoachvrijwilliger. WE
vroegen hem naar zijn ervaringen.
Wat is je motivatie geweest om
je hiervoor aan te melden?
Wat een moeilijke vraag! Ik liep
al langer rond met het idee om
vrijwilligerswerk te gaan doen,
maar ik vond het lastig om iets
te vinden dat bij mij past. De
hoofdreden is dat ik graag iets
voor een ander wil doen. Uiteindelijk heb ik met Uithoorn
voor Elkaar contact gelegd.
Persoonlijk heb ik vaak “wind
mee” gehad in mijn leven en
ik ben me ervan bewust dat dit
lang niet voor iedereen geldt.
Het leek me heel leuk om te kijken wat ik voor een ander kan
betekenen, en nog min of meer
in mijn vakgebied ook!
Sinds een paar maanden ben je
gekoppeld aan een jong gezin.
Kun je iets vertellen over hoe
dat is gegaan?

Niet lang nadat ik me had ingeschreven als vrijwilliger bij
de vrijwilligers vacaturebank
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, werd ik gebeld door de
coördinator van Maatje voor Elkaar, Danielle Franken. Met haar
heb ik op het gemeentehuis
een kennismakingsgesprek gehad. Zij legde mij uit waar ik als
budgetcoach terecht kon met
mijn vragen en hoe het traject
er in de basis uit ging zien. Een
paar weken later belde Danielle weer met de vraag of ik tijd
had om te starten met de begeleiding. De eerste keer zijn Danielle en ik samen naar het gezin gegaan, waar we een prettig en transparant gesprek gevoerd hebben.
Hoe word jij begeleid? Waar
kun jij met je vragen terecht?
Danielle neemt geregeld contact met me op om te kijken hoe
het gaat. Uithoorn voor Elkaar
levert ook erg veel documentatie en informatie. Er zijn ook

allerlei nuttige trainingen die je
kan volgen en ze hebben een
directe ingang bij de gemeente.
Persoonlijk heb ik een vrij groot
netwerk, en aangezien ik zelf in
finance zit bevat de materie niet
heel veel geheimen, waardoor
ik zelfstandig kan werken.
Je hebt zelf een fulltime baan
en een gezin. Hoe is dit te combineren? Kost het je veel tijd?
Het scheelt per bezoek hoeveel
tijd het kost. De eerste paar afspraken zijn we samen erg druk
geweest om door alle papieren
heen te gaan. Er was in de loop
der maanden en jaren een flinke
stapel herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en
dwangbevelen in naam der koning verzameld. De kunst was
om dit overzichtelijk te krijgen,
prioriteiten te stellen en vervolgens alles stuk voor stuk op te
lossen. De combinatie met mijn
gezin is voor mij prima te doen.
Ik ben zelf flexibel in mijn werktijden, maar de meeste afspra-

der kunt. Bij een keukentafelgesprek met de gemeente kunnen ze bijvoorbeeld helpen bij
de voorbereiding, of ze kunnen
meegaan naar het gesprek. Zij
kunnen ook helpen bij het indienen van een aanvraag of bij
het maken van een persoonlijk
plan.
Daarnaast bieden zij ook ondersteuning als u een klacht
hebt of als u bezwaar wilt maken als u het ergens niet mee
eens bent. De cliëntondersteuner is er niet alleen voor mensen met een beperking, maar
voor ook hun omgeving, bijvoorbeeld als u mantelzorger
bent.

Gratis en onafhankelijk
De cliëntondersteuners zijn
onafhankelijk en de ondersteuning is gratis. Ze zijn er voor de
cliënt en ze kijken dus samen
met u welke oplossing voor u
het beste is. De cliëntondersteuners zijn te vinden in het
Informatie- en adviespunt van
Uithoorn voor Elkaar in gezondheidscentrum Waterlinie.
Koningin Maximalaan 30.
De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8:30-12:00 uur. Telefonisch zijn ze bereikbaar
via 020-5127272 of per mail:
informatie@mee-az.nl

ken plannen we in de avond als
mijn kinderen en die van hen
naar bed zijn.
Kun je al resultaat zien?
We hebben samen heel veel resultaat geboekt! Sinds december/januari hebben we alle
schulden inzichtelijk gemaakt.
Beide ouders zijn in loondienst
gaan werken en voor nagenoeg alle openstaande posten
loopt een betalingsregeling. Er
komen geen nieuwe schulden
meer bij en ze redden het nu
met hun inkomen.
Wat zijn de lastige kanten?
Wat ik het lastigst vind, is dat het
voor mij heel helder is waar het
fout gaat en wat er moet gebeuren om financieel meer ruimte te scheppen (met name het
uitgavepatroon), maar het veranderen van gedrag duurt lang.
Wel hebben we nu een excel
gemaakt met daarin een inkomen en uitgaven balans, waaruit blijkt dat ze het prima moeten kunnen redden met hun inkomen. Dat besef vind ik heel
belangrijk.
Wat levert het jou op?
Een dankbaar gezin, dat niet

meer in angst hoeft te leven elke keer dat de deurbel gaat of
dat er weer gedreigd wordt met
een beslaglegging of executieverkoop. Het mooiste dat ik van
hen hoorde tijdens mijn begeleiding was de tekst: “Sinds Michiel in ons leven is, zijn we een
stuk aardiger voor elkaar”. Daar
doe ik het voor!
We zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers… wat wil je
meegeven aan mensen die
misschien nu nog twijfelen?
Gewoon doen!
Pagina 11

Bent u De zorg
de baas?
Uithoorn voor Elkaar biedt
vanaf het najaar 2020 de
cursus ‘De zorg de baas’ aan.
Hanneke ten Brinke, mantelzorgconsulent, geeft de cursus. “Een must voor iedere
mantelzorger!”
“Je kunt pas goed voor een
ander zorgen als je ook goed
voor jezelf zorgt. Als je dat
niet doet dan ligt overbelasting op de loer en komt het
zorgen onder druk te staan”,
begint Hanneke. “In mijn dagelijkse praktijk spreek ik
mantelzorgers die te lang
niet goed voor zichzelf gezorgd hebben. Vaak onderkennen mensen het te laat.
Ze zijn onbewust en soms
bewust over hun grenzen
gegaan. Een cursus ‘De zorg
de baas’ helpt om greep te
houden op wat jou overkomt en biedt handvatten
om daarmee om te gaan.”
Pas op de plaats
“In de cursus staat de mantelzorger stil bij zijn of haar
eigen situatie en brengt waar
nodig veranderingen aan. Zie
het als een pas op de plaats
om met nieuwe inzichten en
tips verder te gaan. En weer
meer balans te ervaren.”
Samen met anderen
“Alle deelnemers zijn mantelzorgers en zij zetten hun
eigen ervaringen in om elkaar te helpen. Zij weten als
geen ander dat het lastig om
grenzen aan te geven, dat je
gauw geneigd bent door te
werken zonder aan jezelf te
denken. Die herkenning en
erkenning vormen een grote steun voor iedere deelnemer. Ik zie dat gebeuren
bij elke cursus of gespreksgroep die wij geven,” licht
Hanneke toe.

een afstand naar je eigen situatie te kijken en te zoeken
naar mogelijkheden. Deelnemers leren om anders te
denken, hulp te vragen en
voor jezelf op te komen. Vaak
leidt dat tot meer energie, en
dat is waar mantelzorgers
behoefte aan hebben. Een
must voor iedere mantelzorger,’ aldus Hanneke.
Inhoud
De cursus is kosteloos, bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten en behandelt de
onderwerpen:
• Stilstaan bij het zorgen
• Omgaan met gevoelens
• Draaglast / draagkracht
• Hulp vragen
• Anders leren denken
• Communicatie en assertiviteit
• Verlieservaringen bij mantelzorgers
Meer info en aanmelden
De cursus start in oktober
en de bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van
Mantelzorg & Meer in Amstelveen. Kijk op de agenda
van mantelzorgenmeer.nl of
bel 020-5127250
Elke maandag, dinsdag en
donderdag van 08.30 tot
12.00 uur kunt u voor meer
informatie over deze cursus of over mantelzorg in
het algemeen terecht in ons
Infopunt.

Omslag in denken
“De cursus leert je om met

Vraag hulp, voorkom
overbelasting door
mantelzorg
Henk en Ria zijn al een leven lang samen. En al die tijd leven ze
ook samen met de bipolaire stoornis van Ria. In manische periodes is ze veel opgewekter, actiever en zelfverzekerder. Of ze
voelt zich juist opgejaagd, doet dingen zonder er goed over na
te denken en wordt sneller boos. In depressieve periodes, die de
boventoon voeren, is zij somber en passief, ze voelt zich waardeloos en heeft geen energie.
Voor Henk betekent dit dat hij
constante zorg heeft en oplettend is. Hij moet haar steeds in
de gaten houden of er niet te
veel prikkels op haar pad komen. Steeds weer heeft hij het
gevoel haar te moeten sturen
of afremmen. Zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel voor
de zorg en het welzijn van zijn
vrouw trekt een grote wissel op
Henk. Als het hem soms teveel
wordt gaan hij er even op uit,
lekker buiten bewegen en de
frisse wind door zijn hoofd.
Tijdig hulp vragen
Omdat hij goed voor zichzelf en
zijn Ria wil blijven zorgen gaat
hij op zoek naar hulp. Hij wil niet
overbelast raken en trekt aan de
bel bij Mantelzorg & Meer.
Een gesprek met de mantelzorgconsulent geeft hem veel
informatie, inzicht en tips. Hij
gaat zijn situatie met zijn kinderen bespreken, want die weten niet hoe zwaar het hem valt.
En wat blijkt, zij bieden graag
meer steun. Daarnaast gaat Ria

Hulp via WhatsApp
Toen in maart de coronacrisis
net begon, kwamen er heel veel
mooie initiatieven tot stand.
Het zijn er te veel om allemaal
te noemen, maar we geven een
voorbeeld.
Een betrokken inwoner begon
met de WhatsApp groep ‘Uithoorn Helpt’ en vele UithoorPagina 12

naars boden hier spontaan hun
hulp aan die bij Uithoorn voor
Elkaar terecht kwam. Zo konden we dagelijks samen, hulpvragers verbinden met mensen die hulp voregen. Er zijn zo
veel mensen geholpen met hun
boodschappen, een luisterend
oor, de hond werd uitgelaten
en soms vond er ook een voordeur gesprekje plaats. Het was
hartverwarmend dat zoveel
mensen klaar stonden voor de

soms bij haar zus eten en met
haar naar schilderles. Ook zit zij
in een gespreksgroep met lotgenoten om de balans te leren herkennen van activeren en
doseren.
Mogelijkheden
Tijdens het gesprek met Uithoorn voor Elkaar blijkt dat
Henk geen gebruik maakt van
praktische mogelijkheden die
het hem makkelijker maken. Zo
brengt hij haar overal zelf naar
toe, de Regiotaxi kende hij niet
als mogelijkheid. Ook thuis kan
er wat aanpassing komen zoals hulp in de huishouding. Dit
alles geeft Henk meer lucht en
maakt het leven aangenamer.
Henk heeft ondertussen deelgenomen aan een gespreksgroep voor mantelzorgers die
zorgen voor iemand met psychische problemen bij Mantelzorg & Meer Daar vindt Henk
erkenning en krijgt hij van andere mantelzorgers tips, adviezen en begrip.

Vrijwilliger
Om hem wat meer zorgvrije
tijd te geven gaat de Coördinator Vrijwilligers van Mantelzorg
& Meer op zoek naar een vrijwilliger. Inmiddels is er kennisgemaakt en komt er wekelijks
een vrijwilliger bij Ria voor wat
gezelschap, een praatje en een
wandeling.
Mocht de zorg zwaarder worden dan weten ze dat dagbesteding ook een mogelijkheid
is voor Ria. Henk heeft dan een
of meerdere dagen vrij van het
zorgen en Ria krijgt een gezellige tijdsbesteding. Maar zover
is het volgens Henk nog niet,
door alle hulp die nu ingeschakeld is, kan hij weer voort. Hij
weet; op tijd hulp vragen voorkomt overbelasting.
Contact
Ook een meedenker of hulp nodig? Bel 020 512 7250 of kijk op
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur
kunt u voor meer informatie
over deze cursus of over mantelzorg in het algemeen terecht
in ons Infopunt.

Namen zijn gefingeerd
i.v.m. privacy

De ervaring van hulpaanbieder David

mensen die praktische zaken
niet alleen konden oplossen of
door sociale isolatie behoefte
hadden aan een gesprekje. Wij
willen hierbij alle inwoners die
direct klaar stonden om hulp te
bieden enorm bedanken!

“Er wordt weleens gezegd dat we tegenwoordig zo individualistisch zijn. Toch merk ik dat als het erop aankomt, zoals in
deze tijden, veel mensen anderen te hulp schieten. We zijn
echt nog niet vergeten om aan anderen te denken en voor
hen moeite te doen. We moeten alleen wel weten dat die
hulp nodig is, in de drukke tijden van vandaag. En als we dat
weten kun je met een Corona-app als deze veel mensen bereiken en dingen regelen. Zelf heb ik boodschappen gedaan
voor een mevrouw die in een risicogroep viel.

Heeft u hulp nodig of heeft u
vragen? Neem contact op met
de wijkcoach Monique Sintenie:
m.sintenie@participe.nu of 0622385098.

Zo zie je dat hulp bieden, ook al wordt het op andere, modernere manieren georganiseerd, universeel is in het bestaan.
Dat biedt hoop voor de toekomst!”

Ervaringen met
maatschappelijk werk
Mijn maatschappelijk werker van Uithoorn voor Elkaar
vroeg mij om een bijdrage aan deze krant te leveren. ‘Jij
kunt duidelijk maken wat wij doen. Voor mij is het lastiger
om dat te vertellen’. ‘Wat is het belangrijkste dat je doet?’,
vroeg ik haar. ‘Wij zetten mensen in hun kracht’, zei ze. ‘Tja,
dat soort jargon kun je maar beter niet gebruiken’, mompelde ik.
Mijn partner was overleden
en mijn huisarts raadde mij
een gesprek met een maatschappelijk werker aan.
Zij bleek heel invoelend en
wist de vinger op de zere plek
te leggen. Ze vertelde me dat
je niet perfect hoeft te zijn,
dat als je iets op 80% doet,
het ook goed kan zijn. Dat ik
niet de slappe zak was die ik
mij voelde, maar dat ze een
sterke man tegenover zich
zag, die vanzelfsprekend het
moeilijk had, maar die er ook
weer uit kon komen. Natuurlijk sprak ik ook met hele lieve vriendinnen en vrienden,
die mij ondersteunden. Maar
toch was het nodig om ook
met iemand van Participe te
spreken. Ze had ervaring met
soortgelijke situaties, ze kon
ook andere zaken benoemen, me meer laten zien en
me helpen uit de neergaande rollercoaster te stappen.
Of zelfs als ze alleen maar zei
wat de andere vrienden ook
al zeiden, was dat toch een
extra stimulans om waarheid
aan die woorden te geven.
De maatschappelijk werker
helpt me om alles in het juiste perspectief te zien. Dat het
normaal is dat ik nu door de
stress fouten maak. Of dat
ik sneller geagiteerd ben.

Of dat ik niet aan bepaalde dingen toekom. ‘Ik weet
dat 80% genoeg is’, vertel ik
haar. ‘Man als jij nu 40% haalt
is het ook goed’, zegt zij dan.
‘Rouwen kost tijd en energie’,
zegt ze. ‘Misschien ga je het
overlijden nooit accepteren.
Dat hoeft ook niet. Je moet
ermee om kunnen gaan, zodat je ook nog verder kunt leven’. Och, ze zegt nog meer,
zo veel, te veel om op te
schrijven. Wat het ook is, ik
heb er veel aan. Maar ik blijf
wel worstelen. Schrijf het op’,
zegt ze, ‘of maak een ritueel
om alsnog echt afscheid te
nemen’.
Voor de duidelijkheid: ik
schrijf steeds dat de maatschappelijk werker dit en dat
zegt. Dat is niet helemaal
waar. Ik heb het zo geformuleerd om niet te veel woorden te gebruiken. Ze gaan
bij Participe anders te werk:
ze luisteren en stellen vragen. Omdat ze over veel verschillende processen de juiste vragen stellen en omdat
ze op een goede manier weten door te vragen, kom je
tot zelfinzicht en kun je weer
verder. Je komt in je kracht
te staan en je kunt op eigen
kracht verder, zou mijn eigen maatschappelijk werker
waarschijnlijk schrijven.
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“Ik ben enorm gegroeid”

Marloes kreeg ondersteuning van een
cliëntondersteuner
Marloes heeft eindelijk meer
rust in haar hoofd. Dat is fijn
voor haar, maar zeker ook voor
haar man en dochter (11 jaar).
Thuis is het een stuk gezelliger
nu ze zich niet meer zo uitgeput
voelt. En als ze tóch nog een
woedeaanval voelt opkomen,
weet ze wat ze moet doen. “Ik
ben enorm gegroeid”, zegt ze
blij en trots. “Clientondersteuner Tessa en Uithoorn voor Elkaar hebben fantastisch werk
gedaan.”
Al een tijd lang voelde Marloes
zich voortdurend gestrest. Ze

werkte parttime in een bedrijfskantine. “Best leuk, maar ik had
het gevoel dat ik steeds maar
moest schakelen in mijn hoofd.
Dat ik het niet meer aankon.
Aan de buitenkant zie je niks
aan me, maar vanbinnen gebeurt er van alles”, verklaart ze.
Na de zoveelste migraineaanval
besloot ze dat ze hulp moest
zoeken. “Ik wilde uit die cirkel,
maar ik wist niet hoe. En toen
dacht ik aan MEE. Daar ben ik
zeven jaar geleden ook goed
geholpen. Toen heb ik een IQtest gedaan. Dat maakte duidelijk dat mijn hoofd altijd één

kant op denkt, het is zwart of
het is wit. Maar Tessa zegt dan:
misschien kun je ook zus of zo
doen.”
Dankzij Tessa heeft Marloes nu
ook ander werk. “Tessa ging
met me mee op gesprek bij het
UWV. Dat was superfijn. Ik kon
mijn verhaal doen en uitleggen
dat mijn hoofd snel vol raakt.
Nu werk ik bij AM Match, voor
mensen met een beperking.
Daar heb ik een werkbegeleider bij wie ik altijd terecht kan.
Ik houd nu meer energie over
voor mijn man en kind.

Waarom zou jij aan de training
Assertiviteit meedoen?
Volgens een oud-deelnemer:
“Je leert heel goed voor je zelf
op te komen, door naar je zelf te
luisteren, bij je zelf te blijven en
je ruimte te pakken. Dit voelt als
een verademing als je dat niet
gewend bent. Tenslotte ben jij
uniek en mag jij er zijn! Je hoeft
je zelf niet weg te stoppen, dit is
echt nergens voor nodig! Daarom is deze cursus zo nuttig.
Deze cursus/training wordt in
groeps verband gegeven, met
allemaal verschillende persoonlijkheden, culturen, man
en vrouw, alle leeftijden door
elkaar. Dus eigenlijk communiceren wat je de hele dag doet,
maar dan in een zeer kleine
groep, waar je je zelf mag- en
kan zijn.
Je doet het dus niet alleen! Juist
de groep heb je nodig. Je zult er
achter komen dat jij niet de enige bent die met bepaalde gevoelens worstelt en dat je veel
herkent in de anderen. Les 1 en
les 2 is wel even door de zure appel heen bijten (dit hoeft
niet). Er wordt namelijk veel gegraven in je zelf. Dit kan confronterend over komen, maar
dit zul je in de overige lessen en

vooral ook daarna als zeer prettig ervaren. Dit heb je echt nodig om assertiever te worden.
De negatieve gedachten, wellicht angstige gevoelens worden tijdens de cursus omgezet
in positieve gedachten, gevoelens en acties. Dit voelt echt als
een verademing. Je zult merken dat je ontspannener wordt
en daardoor ook veel beter
communiceert en bij je zelf en
je niet meer wegstopt.

waarvan je niet wist dat je ze
had.

De begeleiding die je hier bij
krijgt is echt waardevol en fantastisch. Het zijn 2 zeer ervaren trainers, die je doorgronden en je heel goed begrijpen,
maar ook een spiegel voorhouden. Je zult daardoor ook kanten van je zelf gaan herkennen,

De training Assertiviteit is
bedoeld voor mannen en
vrouwen die zich in sociale situaties onzeker voelen
en moeite hebben voor
zichzelf op te komen. De
groepsgrootte is 8 tot 12
personen. De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdag van 19:30-21:30 uur
en wordt twee keer per
jaar gegeven. Er zijn geen
kosten verbonden aan de
training. Voor meer informatie en aanmelding:
team.uithoorn@participe.
nu of 0297-562955.

Tijdens de training praat je veel,
luister je naar de andere deelnemers in de groep, speelt rollenspellen. Dit helpt je allemaal
om assertiever te worden. Ook
buiten de lessen, staan ze voor
je klaar, mocht het nodig zijn.
Dus waar twijfel je nog aan?
Geef je zo snel mogelijk op!”
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Videobellen en
iPad-cursussen
Afgelopen maanden waren we aan huis gekluisterd
en videobellen was een manier voor ouderen om toch in
contact te blijven met familie
en vrienden. Wilt u ook leren
hoe dat moet? Zodat u ook in
gewone tijden uw kinderen,
kleinkinderen of vrienden vaker ziet?
Videobellen kan gratis via in-

ternet en werkt eigenlijk best
makkelijk. We zullen dit najaar korte cursussen Omgaan met de iPad en Videobellen starten in de Bilderdijkhof. Heeft u interesse en
wilt u op de hoogte blijven?
Neem dan contact op met
de beheerder van de Bilderdijkhof op, 0297-567209 of
r.van.someren@participe.nu.

Ondersteuning bij

Relatietwijfel en Echtscheiding
Heeft u twijfels over uw relatie of overweegt u een (echt)scheiding? De maatschappelijk werkers en ouder & kind adviseurs van
Uithoorn voor Elkaar bieden hulp. Kosteloos en vrijblijvend. U
hoeft er niet alleen voor te staan.
Individueel aanbod
• Bemiddelingsgesprekken bij relatietwijfel of
(echt)scheiding en samengestelde gezinnen
• Ondersteunen kinderen bij ouders in (echt)scheiding,
gescheiden ouders en samengestelde gezinnen
Collectief aanbod
• Themacafé Relaties & (Echt)scheiding uit elkaar gaan,
en nu?
• Training ‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’
• Training ’Als je ouders scheiden’
• Online platform Two2Tango

Ontmoeten & Bewegen
in Thamerdal
Afgelopen weken hebben vele ouderen gezellig mee gedaan
met de activiteit Ontmoeten en
Bewegen! Tijdens deze leuke les
wordt er een half uurtje bewogen waarbij veel verschillende
activiteiten gedaan worden. Veel
deelnemers zijn op de been, bij
zowel goed en bij slecht weer.
Per keer doen er ongeveer 25
deelnemers mee. Ook de koffie/
thee tent wordt meegenomen
door Monique en Nasséra zodat
er na het bewegen gezellig kan

worden nagepraat. Deze gratis
activiteit vindt plaats op de dinsdagmorgen van 11:00 tot 11:30
waarna er nog gezellig nagepraat kan worden met koffie en
thee of een verkoelend drankje. De locatie is naast buurthuis Ponderosa op Plesmanlaan
57, Uithoorn. Bel voor meer informatie met 06-22385098 of
neem contact op met dennis@
videt-uithoorn.nl (bewegen) of
m.sintenie@participe.nu (ontmoeten).

Bemiddelingsgesprekken
Binnen het Maatschappelijk werk van Uithoorn voor Elkaar bieden wij bemiddelingsgesprekken bij relatietwijfel of
(echt)scheidingen en bij samengestelde gezinnen in alle
vormen van huiselijke relaties.
Bij voorkeur preventief, maar
ook in latere fasen, (met of zonder dat er kinderen betrokken
zijn) kan het maatschappelijk
werk partners en het gezin adviseren, ondersteunen en begeleiden bij relatie twijfel, relatieproblemen en (echt) scheiding.
Ondersteunen van kinderen
bij ouders in (echt)scheiding,
gescheiden ouders en in
samengestelde gezinnen
Doordat de ouder & kind adviseurs van Uithoorn voor Elkaar
op de basisscholen en kinderopvang aanwezig zijn, worden
de veranderingen binnen een
gezin vroegtijdig gesignaleerd.
De ouder & kind adviseurs kunnen dit laagdrempelig oppakken en in samenwerking met
andere collega’s binnen Uithoorn voor elkaar, waar nodig
hulp bieden. Ouder & kind adviseurs ondersteunen en begeleiden kinderen in het soms
ingewikkelde proces van de
scheiding en de periode daarvoor of erna.
Themacafé Relaties &
(Echt)scheiding - Uit elkaar
gaan, en nu?
Uit elkaar gaan is nooit leuk. Je
belandt in een hectische pe-

riode waarin er verschillende
lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is het
dan als je de juiste deskundigen
kunt raadplegen, die je daarbij helpen. Kosteloos en vrijblijvend. Wat zijn de juiste juridische stappen die je -in jouw geval- het beste kunt zetten? Ga
je naar een mediator of advocaat? Kan een maatschappelijk
werker je helpen? Wat moet je
doen als je kinderen hebt? Tijdens het Themacafé krijg je informatie en kun je onder vier
ogen je privésituatie kort bespreken. Het Themacafé is een
samenwerking van Uithoorn
voor Elkaar, Nhowmediation
en Berntsen Mulder Advocaten. Voor meer informatie kunt
u ook contact opnemen met:
escafe@participe.nu.
Training ‘Omgaan met
kinderen bij echtscheiding’
Kinderen hebben rond de echtscheiding van hun ouders extra steun nodig van hun vader
en moeder. Om de ouders hierbij te ondersteunen is deze training opgezet. Deelname aan de
training biedt de gelegenheid
om door het uitwisselen van ervaringen herkenning en steun
te vinden. Praten met de kinderen en omgaan met hun gedrag
zijn daarbij belangrijke aspecten. Deze training is bestemd
voor ouders die binnenkort
gaan scheiden of gescheiden
zijn. Zowel vaders als moeders,
verzorgende als niet-verzor-

Training ‘In je kracht’
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De training ‘In je kracht’ is bedoeld voor mannen en vrouwen die te maken hebben of
hebben gehad met (huiselijk) geweld. Dit kan zowel om
geestelijk als lichamelijk geweld
gaan en recent of langer geleden gebeurd zijn.

Geweld komt veel voor en kent
allerlei vormen die niet altijd
herkend worden. Direct, maar
dus ook vaak indirect in de vorm
van bijvoorbeeld vernederen,
treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling en overmatige controle van geld en te-

lefoon. Vaak heeft geweld te
maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte
macht uit te oefenen. Het doel
van de training is het stoppen
van geweld, herhaling voorkomen en het herkennen van patronen in relaties.

gende ouders kunnen aan de
cursus deelnemen. Ex-partners
kunnen niet tegelijk deelnemen
aan dezelfde training. Tijdens
de training komen de volgende
onderwerpen aan bod:
• het kind voorbereiden op de
scheiding en ingaan op reacties en vooral gevoelens
• de omgang en de communicatie met de ex-partner en
ouder (!)
• loyaliteiten: kinderen houden van beide ouders
• praten met en vooral luisteren naar kinderen
• voorkomen dat het kind een
volwassen rol gaat vervullen
• omgaan met conflicten
• een nieuwe partner
• partners scheiden en ouderschap blijft altijd.
De training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen en
wordt gegeven door maatschappelijk werkers van Participe Amstelland.
Training ’Als je ouders scheiden’ – kinderen scheiden ook!
Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor de partners veel stress
met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en risico’s
op. Zie voor deze training het
artikel op pagina 4.
Online platform Two2Tango
Hoe ga je om met een relatie die
niet goed loopt. Wil je uit elkaar?
Zijn er plannen voor scheiden?
Of je nu partner, kind, ouder of
grootouder bent, Two2Tango
helpt je om bewust met de situatie om te gaan. Je vindt hier
onafhankelijke informatie, tips
en advies. Dit beperkt zich niet
tot online, maar kan gecombineerd worden met professionele begeleiding vanuit ervaringsdeskundigen en hulpverleners. www.two2tango.info.

Voor meer informatie over
onze ondersteuning bij Relatietwijfel en Echtscheiding of aanmelding voor
een van de trainingen kunt
u contact opnemen met:
team.uithoorn@participe.
nu

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten op maandag van 19:30-21:30 uur en
wordt twee keer per jaar gegeven. De training start bij voldoende aanmeldingen, we horen graag als u interesse hebt.
Locatie: Participe Amstelland,
Molenlaan 63 in Uithoorn. Voor
meer informatie of aanmelding:
team.uithoorn@participe.nu of
0297-562955.

Blijf mobiel met
AutoMaatje
Voor ANWB AutoMaatje Uithoorn was 2019 een zeer succesvol jaar. We mogen terugkijken op 2286 ritten. Een
prachtig getal natuurlijk, maar belangrijker vinden wij dat
het hier gaat om ruim 8000 sociale contacten, daar zijn wij
trots op!
AutoMaatje draait om sociaal
maatschappelijk vervoer. Het
aantal ritten staan voor ontmoetingen, gesprekken in de
auto of met de planner aan
de telefoon! Minder mobiele ‘buren’ die hun mobiliteit,
zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen behouden of (deels) terugkrijgen
en weer kunnen meedoen.
Mantelzorgers die daarmee
worden ontlast. Dat is waar
wij het voor (blijven) doen!
Begin 2020 vierden we ons
1-jarig jubileum, niet wetende dat onze dienst kort daarna lange tijd zou stilliggen
vanwege de coronaproblematiek. Toch zijn wij, op andere manieren, in contact
gebleven met ‘onze’ deelnemers. Door regelmatig telefonisch contact te hebben
met hen die dat fijn vonden
en door het uitvoeren van
een ‘zomerproject’ in juli en
augustus. Dit project betrof
recreatieve ritjes voor ouderen die, na een lange tijd binnen zitten met weinig mogelijkheden, enorm genoten
van deze ‘uitjes’!
Vanaf 18 augustus is AutoMaatje Uithoorn in afgeslankte en aangepaste vorm

herstart. Met een kleinere
groep vrijwilligers en met het
nemen van bepaalde maatregelen (zoals het verplicht
dragen van een mondkapje) denken wij op een verantwoorde manier onze dienst
weer aan te kunnen bieden.
Uiteraard houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en passen de dienst aan
als dat nodig blijkt. Het laatste nieuws over AutoMaatje Uithoorn vindt u op www.
uithoornvoorelkaar.nl/automaatje of op Facebook. Ook
kunt u ons telefonisch bereiken via 0297-303103. Of via
emailadres automaatje@uithoornvoorelkaar.nu.

Vrijwillige
chauffeurs
van ANWB AutoMaatje
vervoeren buurtgenoten
tegen een kleine onkostenvergoeding. Wilt u
ook gebruik maken van
AutoMaatje of vrijwilliger
worden? Voor aanmelden of informatie kunt u
contact opnemen met
ANWB AutoMaatje Uithoorn via 0297-303103
(di t/m do van 9 tot 12
uur) of automaatje@
uithoornvoorelkaar.nu.

Onze ouderenadviseurs
denken met u mee
Als u ouder wordt, kan dat tot
nieuwe vragen leiden. Kunt
u hulp in huis gebruiken en er
zelfstandig blijven wonen?
Heeft u voldoende bezigheden
en sociale contacten? De ouderenadviseurs van Uithoorn
voor Elkaar geven gratis informatie en advies op maat op het
gebied van wonen, welzijn en
zorg aan 65-plussers en hun
mantelzorgers in Amstelland.
In Uithoorn en De Kwakel kunt
u terecht bij Brigit Wennink en
Susan de Graaff.
Brigit: ”Als mensen ouder worden, kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij u te
maken krijgt met situaties waar u
advies of ondersteuning bij kunt
gebruiken. Dan kunt u ons inschakelen om mee in gesprek

te gaan. Samen met u kijken wij
naar uw persoonlijke situatie.
We denken met u mee over hoe
u zo prettig mogelijk zelf de regie houdt over uw eigen leven.
Wanneer u dat wenst kunnen wij
met uw toestemming, samen
met u contact leggen met de
daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties. Wij
kunnen u adviseren, ondersteunen en voor u bemiddelen.”
U kunt bij de ouderenadviseurs
voor de volgende onderwerpen
terecht:
Welzijn:
activiteiten, dagbesteding, vrijwilligers werk en vrijwilligers.
Welbevinden:
levensvragen, rouw, eenzaamheid, intimiteit en seksualiteit

Wonen:
aanpassingen in uw huidige
huis, verhuizing naar een aanleunwoning of andere woning
en het wonen in een verpleeghuis
Zorg:
huishoudelijke hulp, hulp bij
persoonlijke verzorging
Voorzieningen:
maaltijden, vervoer, alarmering
U kunt contact opnemen
met het ouderenadvies via
0297-532334 of per mail:
b.wennink@participe.nu
of
s.de.graaff@participe.nu.
U treft de ouderenadviseurs
ook met enige regelmaat aan in
de wijk, bij bijvoorbeeld koffieontmoetingen in de wijk en in
wijkcentrum Bilderdijkhof.

Foto’s van voor de coronacrisis

Koffie in de wijk, ontmoet
uw buurtgenoten
Wilt u uw buren beter leren kennen of wilt u graag nieuwe mensen ontmoeten in de buurt?
Heeft u wensen of ideeën voor
de wijk? Denkt u na over vrijwilligerswerk? Kom dan naar onze
Buurtkoffie van Uithoorn voor
Elkaar. Wij willen u ook graag
ondersteunen bij het realiseren
van nieuwe initiatieven. Maar
natuurlijk kunt u op dat moment
ook met welzijnsvragen bij ons

terecht. Als wij langs komen flyeren wij altijd een paar dagen
van te voren. Uithoorn voor elkaar is in de zomerperiode midden in de coronacrisis met de
bakfiets naar verschillende locaties geweest, bewoners waren erg blij met dit initiatief. Er
vonden mooie ontmoetingen
plaats, nieuwe activiteiten kwamen tot stand. Een mooi voorbeeld is de het Ontmoeten &

Bewegen in Thamerdal. Vindt u
het leuk als we bij u in de straat,
flat of complex langs komen?
Laat het ons gerust weten. U
kunt bellen naar Monique Sintenie (06-22385098) of Nassera Achahboun (06-14482132).
Of stuur een mail naar:
Info@uithoornvoorelkaar.nu .
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Een vrijwilligster van de
Bilderdijkhof vertelt
“Uithoorn voor Elkaar vroeg
aan mij of ik iets wilde schrijven over mijn vrijwilligerswerk voor wijksteunpunt Bilderdijkhof. Ik ben begonnen
bij Vita (het heet nu Participe en hoort bij Uithoorn voor
Elkaar). Zij hadden iemand
nodig om te helpen bij Geheugen Fitness, dat leek mij
leuk om te doen samen met
Monique. Na een tijdje ging
ik het alleen doen met een
groepje van 12 personen.
De meeste mensen denken
dat deze activiteit bestemd is
voor mensen met dementie,
dat is echt niet zo. Het is voor
iedereen. Het is voor mensen die denken dat zij het
niet nodig hebben, maar het
leuk vinden om hun brein te
trainen. Die wel hun geheugen willen opfrissen en zo

komen ze bij onze geheugentraining op de Bilderdijkhof. Op dit moment doen 6
personen mee. Iedereen die
geïnteresseerd is, kan contact opnemen met de Bilderdijkhof, 0297-567209.
Verder doe ik mee aan schilderen met Ria, samen met
een groep van 10 dames.
Daarbij help ik met Lichtjesloop en nog aantal andere activiteiten. Het is jammer
dat mensen soms wel willen
komen, maar niet alleen durven. Ik probeer ze de daarbij
over de drempel te helpen.
We gaan dan samen voor de
eerste keer naar een activiteit toe. Er is voor ieder wat
wils. De ervaring leert dat als
mensen er eenmaal zijn, ze
het heel gezellig vinden!”
Erna Kleinsma

Heeft u naar aanleiding van dit stukje vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan gerust contact op met Uithoorn voor
Elkaar: 0297-303044 of info@uithoornvoorelkaar.nu

Een blik(je) in de keuken van de
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
Al ruim zeven jaar bestaat de Stichting Voedselbank UithoornDe Kwakel. Op 14 november 2013 was de eerste uitgifte, toen
nog in een ruimte van een plaatselijke kerk. In dit geval aan 12
inwoners van Uithoorn en De Kwakel, die tot dat moment aangewezen waren op de voedselbank Aalsmeer. Het aantal cliënten is sindsdien snel toegenomen en de Voedselbank heeft inmiddels een eigen plek in De Bovenboog aan de Johan de Wittlaan in Uithoorn.
Een voedselbank verzamelt
gratis voedsel (tegengaan van
voedselverspilling) en deelt
dat vervolgens weer gratis uit
aan hen die het financieel minder goed getroffen hebben. Er
wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Natuurlijk komt
niet iedereen in aanmerking
voor een wekelijks gratis voedselpakket. het voedselpakket is
bedoeld als volwaardige ‘aanvulling voor drie dagen’ op de
normale boodschappen van
een gezin. Een team van financieel deskundige vrijwilligers
beoordeelt eens per week de
financiële situatie van nieuwe
en bestaande cliënten, en doet
dat aan de hand van de landelijk
geldende normen.
Het voedsel dat wekelijks aan
de cliënten wordt uitgedeeld
komt van het Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland te Amsterdam. Dit wordt
aangevuld met voedsel dat de
voedselwervers regelmatig verzamelen bij supermarkten en bij
lokale voedselverwerkende be-
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drijven. De vrijwilligers van het
team zien er op toe dat al het
voedsel voldoet aan de eisen
die de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit aan voedsel
stelt. Er worden dus geen producten aangenomen en of uitgedeeld die de houdbaarheidsdata overschrijden.
Wilt u meer weten over het
werk van de voedselbank Uithoorn-De Kwakel, kijk dan op
www.voedselbankuithoorn.
nl. En wilt u meehelpen bij de
Voedselbank, neem contact op
met vrijwilligersbeleid@voedselbankuithoorn.nl
Gevolgen van corona
De Voedselbank Uithoorn
kan slechts bestaan door
een gestage stroom van
geldelijke donaties van
kerken, bedrijven, stichtingen, gemeente, fondsen,
scholen en bovenal inwoners van Uithoorn en De
Kwakel. En dat bleek wel in

maart 2020 bij het uitbreken van de coronavirus.
Supermarktacties
konden niet meer georganiseerd worden. Vrijwilligers
moesten zeer tegen hun
zin hun werk neerleggen,
omdat zij met hun leeftijd tot de risicogroep behoorden. Intakegesprekken konden niet meer
plaatsvinden. Opeens was
niets meer gewoon. Maar
het was hartverwarmend
om te zien hoeveel particulieren, bedrijven en
stichtingen geld, soms
veel geld, spontaan overmaakten op de bankrekening van de voedselbank.
Door alle coronaperikelen kon de hoeveelheid
van ‘drie dagen voedsel’
niet meer worden gegarandeerd. Dus geheel tegen het eerste uitgangspunt “verzamelt gratis verkregen voedsel” in, kon
nu met de extra financiële middelen voedsel worden ingekocht; dus met
geld van lokale inwoners
voedsel kopen bij plaatselijke leveranciers. Zo snijdt
het mes aan twee kanten, want iedereen had en
heeft het moeilijk in deze
rare tijden.

Activeer jezelf - word (weer)
maatschappelijk actief
Ieder mens heeft wensen en dromen. Wij helpen
graag mee om die samen
op een positieve manier te
onderzoeken.

Koffie speciaal in de
Bilderdijkhof

Monique Sintenie en Erik Brons
zijn verbonden aan het project
“Activeer jezelf”. We vroegen ze
wat dit inhoudt:

Heeft u zin in een gezellige donderdagochtend bij de
Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets voor u. Dit is
een laagdrempelige, kleine
groepsactiviteit (maximaal 12
deelnemers) zodat er voor iedereen aandacht is tijdens deze ochtend. De groep wordt
ondersteund door 3 enthousiaste vrijwilligers. Deze ochtenden staan vooral in het teken van gezelligheid met elkaar. Er worden verschillende activiteiten georgani-

“We richten ons het ondersteunen en stimuleren van mensen
om (weer) maatschappelijk actief te worden. We verkennen
op een coachende manier met
de deelnemer zijn of haar sterke kanten en interesses. Samen
onderzoeken we wat een motivatie kan zijn om weer in beweging te komen. Stabiliteit op
verschillende levensgebieden
zijn belangrijke voorwaarden
voor een succesvolle en duurzame activering. Is er extra ondersteuning nodig, dan zoeken
wij hierbij de juiste begeleiding.

seerd. Denk hierbij aan spelletjes, uitjes en 1x per maand
wordt er met de hele groep
gegeten, bereid door de vrijwilligers. Uiteraard is de activiteit niet compleet zonder
een bakje koffie of kopje thee
en een praatje. Bij het ter perse gaan van deze krant komt
de Koffie speciaal groep wel
bijeen, maar volgens de geldende coronaregels. Heeft u
interesse, neem dan contact
op voor een kennismakingsgesprek: 0297-567209

De deelnemer wordt door ons
ondersteund bij het maken
van afspraken over werkzaamheden en begeleiding op een
werkplek. Ons netwerk is groot,
er is ruimte om werkervaring op
te doen op verschillende plekken. Ondanks de corona crisis,
kijken we ook nu naar wat er op
dit moment wel kan.”
Een aantal uitspraken van onze
deelnemers:
“ik hoor er weer bij”
“ik heb weer structuur
in mijn leven”

“ik wist niet dat ik dit kon”
“ik heb weer meer energie,
ondanks dat ik moe thuis kom”
“ik durf weer te dromen
over een “betaalde baan”
“ik ben weer blij”
“ik voel mij minder afhankelijk”
Activeer jezelf, een
deelnemer vertelt
Ik ben via de gemeente met
“Activeer jezelf” in contact gekomen om na een moeilijke
periode weer aan het werk te
gaan. De bedoeling van dit programma is om door middel van
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
bij verschillende instanties en
bedrijven weer een opstap naar
het arbeidsleven te creëren.
Na het intakegesprek wordt er
gekeken naar jou als persoon:
wat zijn je waarden en normen,
wat zijn je mogelijkheden, waar
word je blij van en hoe kunnen
wij jou helpen weer een productief en gelukkig leven te krijgen. Want het is belangrijk om
te gaan werken in een branche
waar je gelukkig van wordt. Als
je blij wordt van wat je doet, zal
je ook minder ziekteverzuim
hebben en zélf ook gelukkiger
in het leven staan.
Mijn eerste vrijwilligerswerk
was met dementerende ouderen. Ondanks dat ik het ontzettend leuk vond met de cliënten,
wist ik al heel snel dat het geen
werk voor mij zou kunnen zijn.
Ik ben erachter gekomen dat
ik graag mensen om me heen
heb, maar dat ik ook graag ‘alleen’ werk.

Het fijne van “Activeer jezelf’ en dan met name de samenwerking met de ondersteuners
- is dat er écht met je meegedacht wordt. Je wordt aangemoedigd je eigen grenzen te
respecteren én om weer actief bij te dragen aan de samenleving. Dus…. Activeer jezelf,
draag je steentje bij aan onze gemeenschap - op wat voor
manier dan ook!”
				
Elli

Monique Sintenie en Erik
Brons van Uithoorn voor
Elkaar helpen bewoners
om weer mee te doen vanuit “Activeer jezelf’. Heeft u
interesse of een vraag? Informeer of u voor dit project in aanmerking komt
of neem contact op met
Monique Sintenie (0622385098) of Erik Brons
(06-18643939).

Bedankt!
Vier dagen in de week wordt er
met deelnemers van verschillende groepen geluncht in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Twee
maal per week mogen wij hiervoor kosteloos brood ophalen

bij Hulleman Boord en Banket in
winkelcentrum Zijdelwaard. Het
brood wordt opgehaald door
Ons Tweede Thuis en zij brengen het naar de Bilderdijkhof.
Heel hartelijk dank hiervoor!

Samen eten in het
wijkcentrum
Samen eten is gezelliger!
In ‘normale’ tijden is er vier
keer per week de mogelijkheid om een warme maaltijd
te eten in de Bilderdijkhof.
Door de coronamaatregelen
is op het moment van schrijven niet duidelijk wanneer u
weer voor een gezellig etentje bij ons terecht kan, maar

bel ons daar gerust over.
We streven ernaar om weer
op maandag, woensdag en
vrijdag een maaltijd van de
cateraar te kunnen verzorgen. Dit gaat om twee gangen, een hoofdgerecht en
een toetje. We hopen dat
onze vrijwilligers weer snel
aan de slag kunnen op dinsdag. Zij maken dan drie gangen: voorgerecht, hoofdgerecht en een ook nog toetje.
Er wordt gegeten om 12.00
uur. Komt u ook eens meeeten? U kunt informatie krijgen over de doorgang en
uw deelname doorgeven via
0297-567 209. Meer informatie is ook verkrijgbaar op
het kantoor van de Bilderdijkhof.

Activiteiten in De Bilderdijkhof
De Bilderdijkhof is een wijkcentrum gelegen aan een zijstraat
van de Potgieterstraat in de wijk
Zijdelwaard in Uithoorn. In het
centrum worden veel activiteiten georganiseerd, door zowel

professionals als vrijwilligers.
Zo zijn er beweegcursussen en
creatieve clubs, bloemschikken,
kaarten maken, tekenen & schilderen, het Kleurcafé, koersbal
en de zanginstuif, maar kunt u

er ook gezellig samen eten. Ook
vindt u hier een kapster, pedicure, keuringsarts en een schoonheidsspecialiste. Op veel momenten wordt er samen koffie gedronken en gegeten. Benieuwd geworden? U bent van
harte welkom, loop eens binnen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de Bilderdijkhof op 0297-567209.
Door de coronamaatregelen
kunnen we op dit moment geen
agenda plaatsen van alle activiteiten. We hopen van harte dat
er binnenkort weer veel activiteiten van start kunnen gaan.
Neemt u daarvoor gerust contact met ons op!
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Wijkatelier Uithoorn
Beste mensen,
Weten jullie nog dat wij geen
plastic tasjes gratis kregen in
de winkels? Dit was ergens
in 2016, een keerpunt voor
mij. Ik ging aan de slag om de
wereld van textiel te onderzoeken en wat dit voor mij
betekent. Dit heeft ernaartoe geleid dat ik in 2019 ben
begonnen als sociaal ondernemer en vlak daarna is
het Wijkatelier Uithoorn geopend. Een grote stap, maar
juist leuk, want ondernemen
prikkelt.
De officiële opening was 9
maart. Zoals wij weten is er
sindsdien veel veranderd.
Maar wij zijn er nog en wij
blijven! De inrichting is aangepast - de naaimachines
stonden eerst in het midden en nu rondom het midden - om zo te voldoen aan
de richtlijnen van het RIVM.
Het wijkatelier biedt wijkleerwerkplekken aan met als
doel om mensen een plek
te bieden waar mensen zich

gewaardeerd voelen en waar
je jezelf kunt ontwikkelen
op persoonlijk als professioneel vlak. Je leert bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden
en (her)ontdekt waar je goed
in bent. Iedereen wil vooruit
en dat is belangrijk. Wat leuk
is om te weten is dat er af en
toe ook een creatief initiatief
is in het atelier. Zo was er in
juni het initiatief: Mondkapje
Zelf Maken.
Bent je geïnteresseerd in wat
het atelier voor jou kan gaan
betekenen? Voel je welkom om langs te komen.
Het Wijkatelier is gevestigd in het Buurtnest (Arthur
van Schendellaan 57) en geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur. Kijk
op Facebook voor meer info op Facebook: wijkatelier
Uithoorn of stuur een e-mail
naar (wijkatelier.uithoorn@
colleen-mcarthur.nl).
Groet, Colleen McArthur.

Bewegen houdt u fit!

Meer Bewegen voor Ouderen
Door bewegen krijgt u een betere conditie en voelt u zich lichamelijk en geestelijk fit. Ook op oudere leeftijd. Daarnaast helpt
bewegen om langer zelfstandig te kunnen blijven leven. En het
verkleint de kans dat u valt. Uithoorn voor Elkaar verzorgt daarom verschillende cursussen Meer Bewegen voor Ouderen in
Uithoorn en De Kwakel. Iedereen van 65 jaar of ouder is welkom,
blijf fit en doe mee!
Waarom is bewegen
belangrijk?
Bewegen in groepsverband is
goed voor uw lichaam, geest én
uw sociale contacten. Voldoende bewegen werkt bovendien
preventief, het voorkomt ziekten
en de verergering daarvan. Ook
draagt het bij aan de zelfstandigheid en gezond ouder worden.
Kan ik een vergoeding
krijgen?
Sommige zorgverzekeraars ver-

goeden de kosten voor Meer
Bewegen voor Ouderen via
de aanvullende verzekering.
Vraag uw zorgverzekeraar om
meer informatie. Of kijk in uw
polis wat wel en niet wordt vergoed.
Informatie en aanmelding
De cursussen worden gegeven op verschillende locaties: de Bilderdijkhof, Ponderosa en Dorpshuis De Quakel.
Meer Bewegen voor Ouderen

wordt gegeven door geschoolde docenten die ervaring hebben met het lesgeven aan groepen ouderen. Het nieuwe seizoen start in eind augustus/begin september 2020, maar later instromen is altijd mogelijk. U kunt ook gratis een proefles doen. Als de cursussen starten, worden ze volgens de dan
geldende coronamaatregelen
worden uitgevoerd.
Voor meer informatie over de
cursussen Meer Bewegen voor
Ouderen kunt u contact opnemen met 020-5430 441 of 442
en via cursus@participe.nu, of
kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu. Wilt u liever een formulier invullen, dan zijn deze verkrijgbaar bij de Bilderdijkhof.
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Overzicht cursussen Meer Bewegen voor Ouderen
Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Cursus

Dag

Van

Tot

Start datum

Lessen Prijs

Code

Stoel Honkbal 65+

maandag

11:45 12:45 31-08-2020

40

148,00

220.050.407

Bewegen op
muziek 65+

woensdag

13:30 15:00 02-09-2020

30

166,50

220.050.401

Meer Bewegen
voor Ouderen 65+

donderdag 09:00 10:00 03-09-2020

41

151,50

220.050.402

Meer Bewegen
voor Ouderen 65+

donderdag 10:00 11:00 03-09-2020

41

151,50

220.050.403

Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn
Cursus

Dag

Van

Meer Bewegen
voor Ouderen 65+

woensdag

11:15

Tot

Start datum

12:15 02-09-2020

Lessen Prijs
36

133,00

Code
221.050.401

Dorpshuis De Quakel
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Cursus

Dag

Meer Bewegen
voor Ouderen 65+

woensdag

Van

Tot

Start datum

10:00 11:00 02-09-2020

Lessen Prijs
36

131,50

Code
223.050.401

Vrijwilliger Nico van
Persoonsalarmering
We vroegen vrijwilliger Nico
Heilig naar zijn ervaringen als
vrijwilliger:

kunnen we met dit apparaat
veel meer op afstand monitoren en programmeren.

Hoe lang ben je vrijwilliger
voor de afdeling
alarmering?
Ik ben al sinds 2001 vrijwilliger bij de afdeling alarmering. Dat is dus al 19 jaar.

Zijn er ook dingen die je
moeilijk of lastig vindt?
Gelukkig kan ik nog bijblijven
in de technieken die gebruikt
worden bij persoonsalarmering. Maar daar moet je wel
wat voor doen. Dat is voor
vrijwilligers natuurlijk weer
een hele uitdaging.

Waarom ben je vrijwilliger
geworden van de
storingsdienst?
Toen ik me aanmeldde bij
persoonsalarmering was er
iemand nodig bij de storingsdienst. Gezien mijn technische achtergrond en de uitdaging voor vrijwilligerswerk,
vond ik het leuk om dit te
gaan doen.
En op welke manier heb je je
aangemeld als vrijwilliger?
Ik ben toen op het gemeentehuis gaan kijken wat er te
doen was als vrijwilliger binnen de gemeente Amstelveen. Een dik boek vol, maar
dit trok me wel aan! Toen ik
mocht stoppen met “werken”
leek het mij we leuk om vrijwilligers werk te gaan doen.
Wat vind je leuk aan de
storingsdienst en het
plaatsen/installeren van
alarmapparaten?
Bij het plaatsen en storingen
oplossen merk je hoezeer
persoonsalarmering belangrijk is voor mensen die nog
mogen of moeten thuis blijven wonen. Vooral bij de storingen wil men direct geholpen worden. Ik ben nog wel
eens ‘s avonds om 11 uur de
deur uitgegaan, omdat er
geen contact met de meldkamer gemaakt kon worden.
De storing heb ik toen opgelost. Daarna kon ze heerlijk
gaan slapen.
Is er veel veranderd
betreffende de techniek van
de alarmering in de loop der
jaren?
Er is in die 19 jaar heel wat
veranderd in de telecomwereld. Van analoog naar digitaal was de belangrijkste
stap. Maar er waren ook systemen die nu al niet meer
bestaan of anders gebruikt
worden, zoals: faxen, ISDN,
huiscentrales. We gaan nu
naast installatie via de vaste telefoon, ook werken met
een GSM/IP-apparaat. Het
apparaat is minder storingsgevoelig en kan in elke woning geplaatst worden. Ook

Hoe vind je het contact met
de cliënten?
Het contact is heel aangenaam. Ze zijn blij als je komt.
Het is sociaal werk en soms
zijn er heel diepgaande gesprekken. Je merkt ook dat
de mensen langer thuis
moeten blijven en dat de kinderen meer betrokken zijn bij
de ouderen.
Hoe vind je de samenwerking
met de andere vrijwilligers?
Het contact met de andere vrijwilligers is heel sociaal
en prettig. Er zijn er bij die dit
werk al 28 jaar doen. Zij zijn
hiervoor ook koninklijk onderscheiden.
Heb je weleens een
bijzondere situatie/storing
meegemaakt?
Er zijn storingen geweest dat
we eerst alle bedrading uit elkaar moeten halen, omdat er
een bos spaghetti achter de
kast lag. Gelukkig komt dat
tegenwoordig minder voor
door de draagbare telefoons.
De meeste storingen zijn
vaak als de cliënten overgestapt zijn naar een andere
provider. Vaak komen we dan
ook naderhand een situatie
of storing tegen dat het apparaat op een verkeerde manier is aangesloten door een
medewerker van de provider
of een familielid of verzorger.
Bij een verhuizing of verandering van provider willen wij
dan ook graag gebeld worden voor een afspraak, zodat
we zeker weten dat het apparaat goed werkt.
Wat zou je kwijt willen
aan eventueel nieuwe
vrijwilligers?
Natuurlijk kunnen we nog
vrijwilligers gebruiken. Je
zult het met plezier doen. En
je kunt er oud mee worden
De oudste vrijwilliger is in de
80 jaar en de jongste in de 50
jaar. Het is een leuke groep
en het werk geeft veel voldoening!

Ontmoetingsgroep Uithoorn

Dagopvang voor mensen
met beginnende dementie
Bent u wel eens vergeetachtig? Heeft u last van geheugenverlies? Is er bij een familielid dementie geconstateerd, of zorgt u
voor een partner met dementie? In de Bilderdijkhof in Uithoorn
zijn ontmoetingsgroepen, dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie.
structuur. Het activiteitenprogramma is afgestemd op wat
een ieder graag wil en kan, en
bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen-taal,
muziek en creatieve activiteiten. Bewegen is belangrijk en
staat centraal in het dagprogramma. De mantelzorgers
krijgen ondersteuning door
middel van gespreksgroepen
(lotgenoten) en individuele gesprekken.
Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagopvang voor
mensen met geheugen- of andere cognitieve klachten die
behoefte hebben aan een dag-

De Ontmoetingsgroep is iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Wijkcentrum
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1.
Kom eens langs voor een kop-

je koffie, een gesprek als u zich
zorgen maakt over uw geheugen. Voor meer informatie neemt u contact op met
Caroline Vrijbergen of Dorein
Schrama via 0297-533540.

Corona maakt dat we de
dagbesteding momenteel anders inrichten. Ook
wij houden ons aan de 1.5
meter afstand van elkaar
en werken wij volgens de
richtlijnen van het RIVM,
ook in het vervoer van en
naar de dagbesteding. De
groepen zijn kleiner en we
zitten niet direct naast elkaar maar op afstand. Gelukkig zijn onze activiteitenbegeleiders heel inventief en proberen we
alles uit de dag te halen.

Persoonsalarmering geeft
een veilig gevoel in huis
Wilt u zelfstandig wonen in uw
eigen huis met een veilig gevoel? Met persoonsalarmering
van Uithoorn voor Elkaar vraagt
u in noodsituaties makkelijker
om hulp, 24 uur per dag en 7
dagen per week.
U krijgt persoonlijk advies.
Binnen ca. 10 werkdagen
komt een vrijwilliger op afspraak het alarmapparaat
plaatsen en geeft zorgvuldige uitleg over het gebruik.
U ontvangt betrouwbare en
professionele alarmapparatuur.
De meldknop is waterdicht
en kan gedragen worden aan
de hand of pols.
Keuze uit eigen hulpverleners zoals een familielid,
vriend, buurvrouw, mantelzorger of een hulpverlener
van onze thuiszorgorganisatie.

Als u geen vaste telefoonlijn
heeft, is een GSM-apparaat
mogelijk.

Onze meldkamer en storingsdienst zijn 24 uur per dag, 7
dagen per week bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 020-5430452
of alarmering@participe.nu
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Bouw MFA
Thamerdal gestart
De bouw van de nieuwe Multi Functionele Accomodatie
(MFA) Thamerdal is gestart, het
nieuwe buurtcentrum naast
basisschool Het Duet. De onthulling van het bouwbord luidde de start van de bouw in juli in. Als alles volgens planning
verloopt, opent het buurtcentrum voor de zomervakantie
van 2021 zijn deuren. In het najaar zullen we met buurtbewoners over deze mooie plek en
de mogelijkheden die dit gaat
bieden in gesprek gaan.

Lichtjesloop
Jaarlijks organiseert Uithoorn
voor Elkaar de Lichtjesloop.
De lichtjesloop is een evenement voor jong en oud waarbij
jij kennis kan maken met andere bewoners, Uithoorn voor Elkaar en met het prachtige Zijdelmeer in het donker met allemaal verlichte mensen.

Het ontwerp voor het buurtcentrum is samen met de gebruikers en buurtbewoners
ontwikkeld. Het buurtcentrum wordt een ontmoetingsplek met een buurtkamer en
er komt een moderne gymzaal
waar jong en oud bezig kunnen
zijn met sport en bewegen. Ook
Uithoorn voor Elkaar krijgt een
plek in het buurtcentrum. Het
nieuwe buurtcentrum wordt
mede mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Stichting
Leefomgeving Schiphol.

Na afloop van de wandeling is er
koek & zopie. Zodra er een datum bekend is voor de eerstvolgende lichtjesloop zal dit gecommuniceerd via onze website en Facebookpagina.

Contactgegevens
Uithoorn voor Elkaar
Tel. 0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu
Facebook: @UithoornVoorElkaar

Info- en Adviespunt
Uithoorn voor Elkaar
Voor alle vragen om advies, hulp
of ondersteuning op het gebied
van welzijn
Koningin Maximalaan 30
1421 LC Uithoorn

www.uithoornvoorelkaar.nu

Maandag, dinsdag en
donderdag 8.30-12.00 uur

www . uithoornvoorelkaar . nu

Uithoorn voor Elkaar verzorgt het welzijnswerk in Uithoorn en De Kwakel op verschillende gebieden zoals ontmoeting,
sport en gezondheid, hulpverlening, mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk en ouder- en kindondersteuning. We zijn veelzijdig en tegelijkertijd experts op ons vakgebied omdat wij een samenwerking zijn van vijf organisaties:

Mantelzorg & Meer

MEE Amstel en Zaan

Participe Amstelland

Tympaan-De Baat

Videt Uithoorn

Mantelzorg & Meer biedt
ondersteuning, begeleiding,
advies en training aan
mantelzorgers, vrijwilligers,
werkgevers en organisaties
in de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn.

MEE maakt meedoen mogelijk.
Ons ideaal is een samenleving
waarin iedereen meedoet. MEE
is er voor die mensen die hierin
door hun kwetsbaarheid of
beperking worden belemmerd.
We zijn er ook voor de mensen
om hen heen.

Participe Amstelland is de
organisatie voor welzijn en
maatschappelijk werk in
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder
Amstel en Uithoorn.

Tympaan-De Baat is de
welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente
Uithoorn. Onderdeel is het
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Uithoorn.

Videt ziet kansen en creëert
mogelijkheden voor de
inwoners van Uithoorn om
zich te ontwikkelen middels de
pijlers sport, cultuur, welzijn en
educatie.
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