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Inhoudsopgave

TERUG NAAR HET NORMALE
Op het moment dat ik dit voorwoord aan het 
schrijven ben, zijn de scholen net weer begonnen 
en ligt de vakantieperiode achter ons. Een periode 
waarin weer iets meer mogelijk was! Ook op Urk 
was er een uitgebreid vakantieprogramma van 
activiteiten voor zowel jong als oud. Het voelde al 
een stap dichter bij het normale. Hoewel velen van 
ons de vakantie nog op een andere of aangepaste 
manier invulling heeft gegeven, hebben wij toch 
steeds meer kunnen genieten van de kleine en 
mooie dingen om ons heen. Hopelijk heeft dit ons 
weer vreugde en nieuwe energie gegeven.

Na een lange periode met allemaal verschillende 
coronamaatregelen, die van grote invloed waren 
op ons doen en laten, verlangen wij allemaal terug 
naar het normale. Het coronavirus en de daaruit 
voortvloeiende veranderingen en beperkingen, in 
ons dagelijkse leven en contacten met elkaar, hebben 
ons allemaal geraakt. Toch zien we ook, dat corona 
een golf van saamhorigheid en solidariteit teweeg 
heeft gebracht. In de samenleving -en ook op Urk- is 
er in grote mate sprake van omzien naar elkaar; we 
hebben op verschillende manieren aandacht aan 
elkaar gegeven. Ook Caritas Urk heeft de afgelopen 
maanden aandacht besteed aan de verbinding 
onderling en het contact met elkaar. Zicht- en 
voelbaar blijven, is ons belangrijkste motto geweest!

Nu hoop ik, dat ‘terug naar het normale’ ons 
niet verwijderd van deze groeiende solidariteit 
en saamhorigheid. Laten we hopen dat het 
individualisme blijvend plaats heeft gemaakt voor 
het omzien naar elkaar. Deze boodschap wordt ons 
ook vanuit de Bijbel meegegeven: Heb elkaar lief met 
de innige liefde van broeders en zusters en acht de 
ander hoger dan uzelf (Romeinen 12:10). Een prachtige 
basis voor de omgang met elkaar in een samenleving 
waarin omzien naar elkaar centraal staat.

We zijn blij dat de versoepelingen van de 
coronamaatregelen in de afgelopen periode ons 
de mogelijkheden hebben gegeven om activiteiten 
vanuit Caritas Urk weer te kunnen herstarten. 
Buurthuis De Rots is weer open voor jongeren. Vanuit 
Mit Eenkanger worden er ook weer activiteiten 
gestart voor senioren en mensen met een beperking; 
weliswaar nog met inachtneming van alle basisregels. 
We hopen deze koers de komende weken voort te 
kunnen zetten en op die manier -stap voor stap- 
terug naar het normale te kunnen, waarin we dan 
weer onbezorgd contact met elkaar hebben.

Ongeacht hoe het coronavirus zich de komende 
periode blijft ontwikkelen en of we nu wel of niet 
‘terug naar het normale’ kunnen, hoop ik dat het ons 
toch lukt elke dag even stil te staan bij de dingen 
waar we dankbaar voor kunnen zijn. In elke dag is iets 
goeds te zien; hoe klein dan ook.

“Caritas Urk is er voor u, maak er gebruik van!”

Vriendelijke groet,
Mede namens het hele Caritas Urk team

Anne Salomonson
Directeur-bestuurder Caritas Urk 
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MANTELZORG
Elk jaar in november wordt landelijk de Dag van de 
Mantelzorg georganiseerd. Ook door Caritas Urk. 
Op 10 november 2021 worden mantelzorgers op 
Urk in het zonnetje gezet. Mantelzorgers kunnen 
zich het hele jaar aanmelden bij Caritas Urk maar 
vanaf september tot half oktober kan dat ook door 
mensen uit hun omgeving gedaan worden. 
In dit magazine leest u wanneer iemand mantel-
zorger is en wat de mantelzorgerondersteuning 
van Caritas Urk inhoudt. 

WANNEER BEN JE MANTELZORGER?
Een mantelzorger zorgt een langere tijd onbetaald 
voor een langdurig zieke of hulpbehoevende 
partner, familielid, vriend of buur. Dit zorgen 
is meestal geen bewuste keuze; het overkomt 
je! Een vader gaat dementeren, je partner krijgt 
een herseninfarct of de opvoeding van je kind 
vraagt zoveel extra specifieke aandacht door 
bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke 
beperking. Mantelzorg en zorg van vrijwilligers is 
niet hetzelfde. Een vrijwilliger kiest op welke dagen 
en hoe vaak hij/zij dit wil doen. Een mantelzorger 
heeft deze keuze meestal niet. Door de band die 
je met de zorgvrager hebt, zorg je voor hetgeen 
hij/zij nodig heeft. Wat en wanneer dat ook is. Het 
gaat daarbij niet om af en toe eens wat voor de 
ander doen maar om de intensievere begeleiding 
of hulp die gemiddeld meer dan acht uur per week 
geboden wordt. 

HOE ZIET DIE ZORG ERUIT?
Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld praktische en 
huishoudelijke taken of lichamelijke verzorging. Maar 
het begeleiden van een persoon met bijvoorbeeld 
een psychische ziekte of hersenletsel bij de dagelijkse 
gang van zaken, is ook mantelzorg. Daar komt bij dat 
ziekte en zorg veel invloed hebben op de naasten; 
ook hun leven kan enorm veranderen.

ONTVANGEN MANTELZORGERS DAARVOOR EEN 
BLIJK VAN WAARDERING?
De gemeente Urk vindt brede ondersteuning en 
waardering voor alle mantelzorgers belangrijk. Deze 
waardering komt tot uiting op 10 november tijdens 
de Dag van de Mantelzorg: Een dag bedoeld om 
mantelzorgers te laten zien, dat wat zij doen, van 
onschatbare waarde is!

WAT WORDT ER GEDAAN OP DE DAG VAN DE 
MANTELZORG? 
Alle mantelzorgers die bij Caritas Urk bekend zijn 
ontvangen deze dag een bon die ze in kunnen 
wisselen voor een leuke attentie, bij diverse onder-
nemers op Urk. Naast deze Dag van de Mantelzorg 
organiseert Caritas Urk in het voorjaar een Event 
voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ontmoeten, 
waardering en gezelligheid staan daarbij centraal. 
Helaas hebben we door de coronasituatie dit nog niet 
kunnen organiseren. Daarvoor in de plaats hebben 
we mantelzorgers en vrijwilligers dit jaar verrast met 
een leuke picknickbox. Maar we hebben goede hoop 
dat we in het voorjaar van 2022 wél weer een Event 
kunnen organiseren. 

Naam mantelzorger .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zorgt voor: (partner/ouder/kind/broer/zus)  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

met (ziekte of beperking) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zorgvrager is woonachtig op Urk 
 mantelzorger is 6 t/m 17 jaar (aankruisen indien van toepassing) 

Geb. datum:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stuur deze bon op naar: Caritas Urk, Singel 9A, 8321 GT Urk
Of bel of mail naar Caritas Urk: 0527-683346, annerie@caritasurk.nl

Ook jonge mantelzorgers 
kunnen worden aangemeld 
(van 6 tot en met 17 jaar)

Meld mantelzorgers aan vóór 15 oktober 2021, 
zodat wij ze kunnen verrassen op de 
Dag van de mantelzorg!

Daarom  
ben jij een  

“ma(n)ttie”.

Is er bij jou  thuis 
iemand met een beperking 

of langdurig ziek?

Ben jij tussen de 6 en 18 jaar?

Of zorg je 
vaak voor 

je familielid?
Moet je 
daarom 

thuis vaak 
meehelpen?

Maak je 
je daarover 
vaak zorgen?

Ik heb een broertje met autisme. 
Spontaan iets ondernemen met 

het gezin kan lastig zijn.

10 november 2021

Dag van de MantelzorgBen jij een jonge mantelzorger?

Ik ben de handen van 
mijn moeder, ik  help haar met 

haar dagelijkse verzorging.
     Zij  heeft hersenletsel.

Mijn broertje 
heeft een                                             

beperking. Ik help 
hem zodat hij toch 

mee kan doen  
met ons spel.                  

Ik heb een vader
die ziek is.
Dit maakt mij 
vaak verdrietig

Ben jij een jonge mantelzorger, een “ma(n)ttie”  
zoals wij je noemen: Meld jezelf aan vóór 15 oktober!

Bel Caritas Urk 0527 683346 of stuur een e-mail 
naar mantelzorg@caritasurk.nl

Want: jonge mantelzorgers verdienen 
het om in het zonnetje te 

worden gezet.

DAG VAN DE MANTELZORG 10 NOVEMBER 
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ma(n)ttie

Caritas Urk heeft óók oog voor jonge mantelzorgers;
Ma(n)tties zoals wij ze noemen. Dat zijn kinderen 
en jongeren in de leeftijd van6 tot en met 17 jaar 
die opgroeien in een gezin met een zieke ouder, 
broer/zus. Bijvoorbeeld een gezinslid met een 
chronische ziekte, een verstandelijke-, lichamelijke- 
of gedragsmatige beperking, of psychische ziekte. 

Soms doen ze extra huishoudelijke taken of de 
boodschappen. Maar waar het vooral om gaat 
is dat zo’n gezin verandert door ziekte en zorg. 
Gebeurtenissen kunnen hun normale leven verstoren. 
Bijvoorbeeld: vriendjes kunnen niet komen spelen, 
vakanties en uitjes gaan niet door, of de sfeer thuis 
is vaak gespannen. Deze kinderen en jongeren 
zijn niet zielig maar verdienen wel aandacht. Het 
is belangrijk ze te laten merken dat er begrip is 
voor hun situatie. En door ze met andere jonge 
mantelzorgers in contact te brengen zien ze dat ze 
niet de enige zijn in een vergelijkbare situatie. Voor 

deze kinderen en jongeren organiseert Caritas Urk 
voor de leeftijdsgroep 6 t/m 11 en 12 tot en met 17 jaar 
twee keer per jaar een leuke activiteit. Bijvoorbeeld 
schaatsen, mountainbiken, een uitje naar een 
speelpark of een sport- en spelmiddag: 

Even met MA(n)TTIESonger eenkanger!

BEN JIJ IN DE LEEFTIJD VAN 6 TOT EN MET 17 JAAR?   
Groei jij thuis op met iemand die zorg nodig heeft 
door bijvoorbeeld een beperking of langdurige 
ziekte? Maak jij je daarover vaak zorgen? Moet je 
thuis extra vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je 
familielid? 

Dan ben jij een MA(n)TTIE! Ook jij verdient het om op 
de Dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet te 
worden. Meld je aan!! 

JONG EN OPGROEIEN MET ZORG 
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Wat is mantelzorgondersteuning?

Mantelzorg

Familiegesprekken zorgen ervoor dat je de zorg beter 
samen met elkaar kunt delen. De mantelzorgconsulent kan 
deze gesprekken begeleiden.

Individuele ondersteuning: De mantelzorger staat bij ons centraal. 
Wat kan jou helpen? Een écht luisterend oor is het begin. Soms is één 
gesprek al voldoende. We denken graag met u mee.

Mensen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten; dat 
kan op bijeenkomsten van de diverse contactgroepen en Koffi  e + 
ochtenden. Dat is koffi  e met een beetje meer: steun herkenning en tips!

Waardering voor mantelzorgers komt tot uiting 
op de Dag van de mantelzorg én tijdens het Event voor 
mantelzorgers en vrijwilligers.

We geven informatie en advies en gaan op 
zoek naar mogelijkheden die het jou als mantelzorger 
makkelijker maken. 

Waar vraag ik 
zorg aan

Zorg goed
voor jezelf

Zorg
combineren

Hulpmodellen

Vragen? Neem contact op met mantelzorg-
ondersteuning van Caritas Urk: 0527-683346 of 
stuur een mail naar mantelzorg@caritasurk.nl 

Regelmatig worden er themabijeenkomsten en cursussen
aangeboden. Informatie maakt je sterker!

Praktische ondersteuning kan je helpen. 
Denk aan formulieren invullen, of hulp van 
vrijwilligers.

We werken samen met andere zorgorganisaties 
en verwijzen indien nodig door. 
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KOFFIE + 
=  ONTMOETINGSMOMENTEN VOOR MENSEN 

IN EEN VERGELIJKBARE SITUATIE

Mantelzorgers dementie 
6 oktober 10.00 uur 

in De Rots

Bijeenkomst rouw
6 oktober

Ouders van kind 
met autisme

3 november 10.00 uur 
in De Rots

Partners van mannen 
met autisme

(Informeer naar 
de datum)

Naasten van 
mensen met 
psychische 

problematiek
(informeer naar de 

mogelijkheden)

Mantelzorgers NAH
(informeer naar de 

mogelijkheden)

KOFFIE + Soms wil je als 
mantelzorger even je verhaal 

kwijt. Het liefst bij mensen die 
jouw situatie begrijpen. Toch 
wil je niet altijd een beroep 
doen op dezelfde mensen 

zoals familie en vrienden. Dan 
is lotgenotencontact misschien 

iets voor jou 

Mantelzorg

Ouders van kind met 
een beperking

29 sept. en 24 nov.
10.00 uur in De Rots

Ben je een ouder van een 
kind met autisme? Of 
misschien van een kind 
met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking? Of 
zorg je voor een familielid 
met dementie? Ben je een 
partner van een man met 
autisme? Of naaste van 
iemand met psychische 
problematiek? Dan kan 
het fi jn zijn contact te 
hebben met mensen in een 
vergelijkbare situatie. 

Herken je het gevoel dat door 
de ziekte of beperking van je 
ouder/kind of partner jouw 
leven anders verloopt dan 
bij mensen waar dat niet het 
geval is? Mis je wel eens het 
begrip voor de problemen 
waar jij tegenaan loopt? Ben je 
benieuwd hoe anderen in een 
vergelijkbare situatie hiermee 
omgaan? Dan is de koffi  e+ 
ontmoetingsgroep misschien 
iets voor jou. Je vindt er: 

•  Een luisterend 
oor van 
mensen 
die in een 
vergelijkbare 
situatie zitten

•  Inspiratie 
om met je 
zorgen en/of 
problemen om 
te gaan

•  Tips en 
handvatten die je 
verder kunnen helpen

Bij voldoende belangstelling 
willen we ook weer starten 
met een lotgenotengroep 
mantelzorgers die zorgen 
voor een naaste met NAH 
en ook een groep voor 
naasten van mensen met 
psychische problematiek. 
Een ontmoetingsgroep voor 
mensen die een partner 
verloren hebben kan ook 
gestart worden als daar 
behoefte aan is. Neem gerust 
contact met ons op als u hier 
meer over wilt weten. 
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Wanneer: 
Maandag 11 oktober 2021
Tijd: 
19.30 uur
Locatie: 
De Rots, Urkerweg 64, Urk 

Themabijeenkomst

Doorleven na het verlies van een dierbare

U bent van harte welkom!

Na het overlijden van een dierbare zul je een 
manier moeten vinden om door te gaan met je 
eigen leven. Dóórleven door te doorléven. 

Het is belangrijk om verdriet ruimte te geven. Verlies 
is niet iets dat je verwerkt of een plekje kunt geven. 
Het wordt een onderdeel van je leven. Maar hoe doe 
je dat dan in een drukke maatschappij waarin alles 
maakbaar en oplosbaar lijkt? Hoe laat je het verlies 
integreren in je leven?

Hennie Kremer, Majoor bij het Leger des Heils 
spreekt vaker over dit thema en zal ook ons deze 
avond meenemen in dit onderwerp. Iedereen die 
recent óf al veel langer geleden een verlies van een 
dierbare heeft meegemaakt is van harte welkom.

Aanmelden kan tot vrijdag 8 oktober 
door te bellen naar Caritas Urk, 
tel: 0527-683346 of door een e-mail 
te sturen naar aanmelding@caritasurk.nl 
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HEB JIJ EEN DIERBARE VERLOREN?
Het overlijden van een dierbare is 
op elke leeftijd een ingrijpende 
ervaring. Het kan voelen alsof 
er ook een stukje van jezelf 
gestorven is. Toch gaat je leven 
verder, niet meer samen, maar 
zonder die ene persoon. Je moet 
weer invulling aan je leven gaan 
geven, en hierin je weg gaan vinden. 
Misschien vind je het prettig contact 
te hebben met iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt. Iemand die weet wat je voelt en 
waar je doorheen gaat. Waar je mee kunt praten over 
je verlies en de dingen waar je tegenaan loopt. Iemand 
die verder is in het rouwproces en een tijdje met je mee 
kan lopen; er voor je wil zijn. 

HEB JE BEHOEFTE AAN CONTACT 
MET EEN VRIJWILLIGER? 
Of heb je vragen hierover? 
Dan kun je contact opnemen 
met José Oijevaar, Caritas Urk 
tel: 0527-683346. Of stuur een 
e-mail naar mantelzorg@caritasurk.nl

STEUN BIJ ROUW
Vanuit Caritas Urk brengen wij 
vrijwilligers die al langere tijd 
geleden een dierbare verloren 
hebben, in contact met mensen 
die behoefte hebben aan steun 
bij hun rouwproces. Dit contact 

kan plaatsvinden gedurende een 
jaar. Deze vrijwilligers hebben 

een training gevolgd, zodat zij deze 
ondersteuning zo goed mogelijk 

kunnen bieden. 

OF BEN JE IEMAND DIE HIERIN EEN 
ROL WIL VERVULLEN ALS VRIJWILLIGER? 
Heb je rust en stabiliteit ervaren in je eigen rouw-
proces en de veerkracht gevonden om iemand steun 
te bieden? Ben je daarbij in staat je te richten
op een ander die nog op zoek is naar deze stabiliteit?  

En sta je open voor een training met onder andere 
aandacht voor gesprekstechnieken en grenzen 
bewaken? Of wil je meer weten hierover? 
Dan kun je contact opnemen met Henria Romkes, 
Caritas Urk tel: 0527-683346. Of mail naar 
henria@caritasurk.nl 
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VAN HET VRIJWILLIGERSWERK… 
Wat hebben we genoten van de afgelopen zomer… 
Na de tweede en lange lockdown mochten we 
eindelijk weer wat meer! 

En door deze landelijke versoepelingen, is er ook 
binnen het vrijwilligerswerk weer meer mogelijk. 
Met inachtneming van een aantal extra maatregelen, 
kan er intussen al best veel. 

En eigenlijk wordt dan ook meteen 
duidelijk dat we op diverse plekken 
extra helpende handen kunnen 
gebruiken! Dus… om maar meteen 
met de deur in huis te vallen: 

Misschien bent of kent u iemand 
die een uurtje per week tijd 
heeft? En betrokken wil zijn bij het 
mooie vrijwilligerswerk dat vanuit 
Caritas Urk aangestuurd wordt? 
Laat het ons weten! 

Tijdens een persoonlijk intake-
gesprek gaan we samen op zoek 
naar een vrijwilligersplek die goed 
bij u past.
Om alvast een beeld te krijgen 
van de mogelijkheden, kunt u 
ook op pagina 12 van dit magazine 
een overzicht van de huidige 
vacatures zien. 

VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE 
(IN FEBRUARI 2022 TE OPENEN) 
HOFSTEE!
Naast de vacatures binnen het al 
bestaande vrijwilligerswerk willen 
we in dit magazine extra aandacht 
geven aan de vacatures die er 
zullen ontstaan binnen het nieuwe 
gezondheidscentrum Talma De 
Hofstee aan Oslolaan. 

U ziet het prachtige gebouw al 
verschijnen… Op een unieke locatie, 
dicht bij het oudste gedeelte van 
Urk en vlakbij de dijk en de mooie 
havens. 

Er wordt volop gebouwd en als 
alles meewerkt hoopt men op deze 
locatie vanaf februari 2022 de eerste 
bewoners te verwelkomen. 

De Hofstee bestaat uit totaal 64 
woningen, waarvan 40 voor senioren 
en 24 zorgwoningen voor mensen 
met een indicatie langdurige zorg. 
Verder is er een woning voor 
terminale zorg of kort verblijf en 

zijn er diverse andere ruimtes, 
waaronder een brasserie voor 
koffi  e/thee, lunch en warme 
maaltijd en een wijkplein (atrium) 
voor gezellige ontmoetingen tussen 
bewoners en de wijk. 
En voor veel van deze mooie 
ruimtes zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers! 

Mocht u interesse hebben om 
binnen dit nieuwe zorgcentrum 
vrijwilligerswerk te doen? We horen 
het graag! 

Vrijwi lliger swe 
rkMantelzorg
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Binnen het vrijwilligerswerk gebeurt veel, van een bezoekje aan iemand brengen tot het rijden van 
Tafeltje Dekje en nog veel meer... Hieronder een collage van een aantal vrijwilligers.

VRIJWILLIGERSWERK IN BEELD!

2. POSTBEZORGING 
Basim Razoky
Ik ben graag buiten en graag in beweging. De 
meeste mensen zullen mij dan ook geregeld op 
mijn fi ets zien. Al wandelend of fi etsend bezorg 
ik post voor Caritas Urk. Daarnaast rijd ik Tafeltje 
Dekje en ben ik vrijwilliger in de Rots. Ik geniet van 
het contact met mensen. 

3. BEZOEKVRIJWILLIGER 
Marieke Hartman
Ik ben een maatje voor een oudere vrouw. 
Samen wandelen, boodschappen doen, op 
een terrasje zitten of gezellig ergens heen, zijn 
voorbeelden van wat ik graag met haar doe. 
Waar ik erg blij van word is, als ik zie dat zij 
hiervan geniet.
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VRIJWILLIGERSWERK IN BEELD!

3. BEZOEKVRIJWILLIGER 

4. TAFELTJE DEKJE 
Jacob Wakker
Een jaar of wat geleden, ik was ongeveer 6 
jaar oud, bracht ik m’n bébe en bessien iedere 
zondag een pannetje soep en een (saroma)
puddinkje. Nu ik wat ouder ben mag ik meerdere 
mensen hun middageten brengen. Jong geleerd is 
oud gedaan, een toepasselijk spreekwoord.

1. KLEDING OPHANGEN - WAYPOINT URK
Willy Jellies
Als parttime begeleider in de gehandicaptenzorg 
leek het me leuk om ook nog op een andere manier 
wat voor de samenleving te kunnen betekenen. 
Ik kwam geregeld bij Waypoint en ik werd steeds 
enthousiaster om daar ook aan de slag te gaan als 
vrijwilliger. Op de kledingafdeling is er altijd genoeg 
te doen. Alle binnengekomen tweedehands kleding 
sorteer ik en hang ik in de winkel voor verkoop. 

VRIJWILLIGERSWERK IN BEELD!

1. 
2. 3. 

4. 

Binnen het vrijwilligerswerk gebeurt veel, van een bezoekje aan iemand brengen tot het rijden van Binnen het vrijwilligerswerk gebeurt veel, van een bezoekje aan iemand brengen tot het rijden van 

3. 
4. 
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8. 

5. TAALVRIJWILLIGER 
Jannie Snoek (rechts) en deelnemer
Sport en Taal, dat zijn mijn dingen. Daarin doe 
ik dan ook al 40 jaar vrijwilligerswerk. Ik wil 
graag wat voor de maatschappij betekenen. 
Taalmaatje ben ik omdat ik mensen van 
een andere taal en cultuur wil helpen met 
inburgeren en ik leer daar zelf ook veel van.

6. MEIDENACTIVITEIT – DE KOTTER
Loes van Veen en Alie van den Berg
Samen iets betekenen voor de medemens.
Daarom gaan moeder en dochter één keer in 
de maand naar "de meiden van de Kotter".
Wat wij daar doen? Dit varieert van een 
gezellig samenzijn tot aan het organiseren 
van een bruidsmodeshow. Waar wij van 
genieten? De blijde gezichten en reacties van 
de meiden.

7. SPORTACTIVITEITEN
Alexander van Steenselen
Ik ben Alexander en ik hoop in november 16 jaar te worden. Op school heb ik me aangemeld als local hero. 
Als local hero hielp ik bij sportactiviteiten die Eize en Luut organiseren. Ik hou van sportief bezig zijn en mag 
graag voetballen. De local hero uren zijn gemaakt, maar ik vind het zo leuk dat ik het graag blijf doen. 

8. PLAATSEN ALARMERINGEN
Meindert van Urk
Het eerste alarm mocht ik plaatsen bij oud- 
burgemeester en plaatsgenoot Buys! De alarmeringen 
waren 15 jaar geleden nog grote vierkante kasten. 
Ik had altijd een boortol op zak om in de muur te 
boren. Vanaf mijn pensioen werd ik Tafeltje Dekje 
vrijwilliger en volgde ik een andere vrijwilliger op die 
alarmeringen plaatste. Ik hoop nog lange tijd mijn 
steentje bij te kunnen dragen aan de maatschappij. 

9. SILOAH/ THUISHAVEN VRIJWILLIGERS
Klaasje Bos en Dittie Snoek 
Wij zijn Klaasje Bos en Dittie Snoek. Collega- 
vrijwilligers op de Thuishaven! Vanaf dag 1 zijn wij 
betrokken bij het werk op de Thuishaven, met alle 
tevredenheid en veel plezier. Van boodschappen 
doen, tot een spelletje op de huiskamer en gezellig 
kletsen. De bewoners kijken altijd naar ons uit. 
Aansluitend doen wij gezellig altijd nog even samen 
een rondje over de haven.

5. 

6. 7. 

9. 
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Ook in dit magazine zijn er weer een aantal vacatures die we graag bij u onder de aandacht willen brengen. 
Uiteraard gelden bij alle vacatures extra richtlijnen i.v.m. het coronavirus. 

LIJKT HET U LEUK OM 
HIERBIJ TE HELPEN? 
Of kent u iemand die dit leuk 
vindt? Neem dan contact met 
ons op of loop even bij ons 
binnen! 

VRIJWILLIGERS VOOR ROUWENDEN (MEER 
INFORMATIE OOK TE LEZEN OP BLZ. 8)
Wij zoeken vrijwilligers die: 
✔  Zelf rouw kennen, maar intussen over voldoende rust en 

stabiliteit beschikken om een ander tot steun te zijn. 
✔  Hierbij in staat zijn zich op een ander te richten die nog 

op zoek is naar deze stabiliteit. 
✔  Open staan voor een training met onder andere aandacht 

voor gesprekstechnieken en grenzen 
Wanneer?  1 x per week of 1 x per 2 weken, dag in overleg. 
Tijden?  1 tot 2 uur per afspraak, precieze tijden in overleg

✔  Affi  niteit met de doelgroep 
(cliënten met een beperking) 
hebben.

✔ Koken leuk vinden!
✔  Genieten van de mooie contacten 

die er tijdens het koken met de 
bewoners zijn.

✔  Zelf ook gezellig met de groep mee 
willen eten.

Wanneer?  1 x per week of 1 x per 
2 weken, dag in overleg. 

Tijden? Van 17.30 tot 19.00 uur. 

VRIJWILLIGE GASTVROUW/HEER 
HUISKAMERS TALMA URK (VOOR DE 
DRIE VERSCHILLENDE LOCATIES)
Wij zoeken vrijwilligers die: 
✔  Enthousiast worden van het werken 

met (dementerende) ouderen. 
✔  Het leuk vinden om de rol van 

gastvrouw/heer te vervullen op één 
van de huiskamers. 

✔  Een gezellige sfeer kunnen creëren 
(denk aan kopje koffi  e, praatje, 
spelletje enz). 

✔  Hierbij samen willen werken met de 
zorg van Talma Haven. 

Wanneer?  1 x per week of 1 x per 2 
weken, dag in overleg. 

Tijden?  Van 09.30 tot 11.30 uur 

Vrijwi lliger swe 
rk

BEZOEKVRIJWILLIGERS
Wij zoeken vrijwilligers die: 
✔  Er voor een ander willen zijn. 
✔  Zonder oordeel een luisterend oor willen bieden. 
✔  Deze ondersteuning in de thuissituatie van de 

cliënt willen bieden.
✔  Ook bereid zijn dit (op verzoek) in combinatie 

met een wandeling of andere activiteit te doen. 

VRIJWILLIGERS VOOR HET RIJDEN 
VAN TAFELTJE DEKJE EN/OF DE 
MAALTIJDENKAR NAAR HET DOK
Wij zoeken vrijwilligers die: 
✔  In het bezit zijn van rijbewijs B.
✔  Flexibel inzetbaar zijn.
✔  Genieten van het sociale aspect 

van dit vrijwilligerswerk. 

Wanneer?  In overleg 1x per 
5 weken een hele of 
een deel van de week. 

Tijden? Van 11.15 tot 12.30 uur. 

VRIJWILLIGERS ONTBIJT-
PROJECT KOMPAS
Wij zoeken vrijwilligers die: 
✔  Meer willen leren over het 

ziektebeeld dementie. 
✔  Een dynamische werkplek 

als uitdaging zien. 
✔  Willen bijdragen aan een 

goede start van de dag voor 
de bewoners van het Kompas. 

Wanneer?   1 x per 2 weken, dag in overleg. 
Tijden?  Van 08.00 tot 10.00 uur. 

✔   Enthousiast worden van 
het werken met ouderen. 
(o.a. dementie)

✔   Graag een helpende hand 
willen bieden tijdens het 
broodeten in Talma Haven. 

✔   Hierbij samen willen werken 
met de zorg van Talma Haven. 

Wanneer?  1 x per week of 1 x per 
2 weken, dag in overleg. 

Tijden?  Van 17.30 tot 19.00 uur. 

VRIJWILLIGERS BROODPROJECT 
TALMA HAVEN 
Wij zoeken vrijwilligers die: 

VRIJWILLIGERS VOOR 
KOKEN OP HET HOP
Wij zoeken vrijwilligers die: 

Wanneer?  1 x per week of 1 x 
per 2 weken, dag in 
overleg. 

Tijden?   1 tot 2 uur per 
afspraak, precieze 
tijden in overleg.

 Wil  jij 
hel pe n? Wil t u 

hel pe n?
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WAT IS CLIËNTONDERSTEUNING?
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? 
Die helpt om uw vraag of probleem rondom zorg 
of ondersteuning onder woorden te brengen? 
Die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan 
gaan naar gesprekken? 
Een cliëntondersteuner beschikt over veel kennis 
van het aanbod in zorg en weet de weg hiernaartoe. 
Hij/zij luistert goed naar uw wensen, ziet 
mogelijkheden en bespreekt met u waar en bij wie 
u de juiste zorg kunt krijgen. Hij/zij verleent zelf 
geen zorg en staat los van zorgorganisaties. Een 
cliënt¬ondersteuner inschakelen kost u niets.

Als cliëntondersteuners van Caritas Urk denken 
we graag met u mee wanneer u vragen hebt op het 
gebied van ouderenzorg, jeugd en gezin, wonen, 
onderwijs en zelfredzaamheid. 
We kijken ook samen met u of er oplossingen 
voor uw hulpvraag zijn binnen uw sociale netwerk, 
bijvoorbeeld familie, buren of vrijwilligers. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan zoeken we met u naar 
een passende oplossing binnen het zorg- en 
welzijnsaanbod. 
Zo kunnen we als cliëntondersteuners samen met u 
een aanvraag bij de WMO doen voor huishoudelijke 
ondersteuning, begeleiding thuis of dagbesteding. 

Als cliëntondersteuners blijven we van het begin tot 
het eind betrokken bij het proces, maar de regie blijft 
bij uzelf. 

Misschien ligt uw vraag op het gebied van activiteiten 
willen doen of invullen van papieren of reizen met 
openbaar vervoer of……geen probleem, u kunt met 
alle vragen bij ons terecht. We zijn er voor alle 
inwoners van Urk. 

Mocht u een vraag hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen met één van de cliëntondersteuners van 
Caritas Urk. 
Bel 0527-683346 of 06-28229891 of stuur een email 
naar ondersteuningsteam@caritasurk.nl

FINANCIËN
Er zijn vaak vele oorzaken aan te wijzen waarom 
mensen de grip op de administratie en fi nanciën 
(tijdelijk) kwijtraken. Het kan ontstaan door ziekte, 
scheiding, ouderdom of bijvoorbeeld het verlies 
van een partner. Als er niemand in het persoonlijke 
netwerk hulp kan bieden, dan kan er een beroep 
gedaan worden op het ondersteuningsteam van 
Caritas Urk. De cliëntondersteuners kunnen helpen 
om de administratie weer op orde te brengen. 

Voor structurele hulp wordt er echter gebruik 
gemaakt van een vrijwilliger of professionele 
fi nanciële partners. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld 
(tijdelijke) hulp bieden bij de administratie en helpen 
om zaken op de rit te houden.

PERSOONSGEBONDEN ALARMERING 
Het is een betrouwbaar hulpoproepsysteem voor 
thuiswonenden die een vergrote kans hebben om in 
een noodsituatie terecht te komen. 
Komt u terecht in een noodsituatie door val of 
ziekte, dan is een druk op de knop van de draadloze 
hals- of polszender voldoende om in contact te 
komen met de meldbank. Het alarmsysteem heeft de 
mogelijkheid tot communicatie door middel van een 
spreek- luistervoorziening. Nadat de alarmering door 
de meldbank is ontvangen, kan de centralist direct 
met u spreken en wordt er direct actie ondernomen 
door bijvoorbeeld uw contactpersoon (kennis/
familie/buur ) te waarschuwen. Indien nodig wordt 
een professionele hulpverlener ingeschakeld.
De cliëntondersteuners kunnen u verder 
informeren of u helpen bij de aanvraag voor een 
persoonsgebonden alarmering. Vervolgens zal één van 
onze vrijwilligers het alarm installeren en een uitleg 
geven over het gebruik van het apparaat. 

TAFELTJE DEKJE 
Dit is een warme maaltijdservice die wordt verzorgd 
door Talma Haven. De koks bereiden dagelijks een 
gezonde, verse en gevarieerde maaltijd. Zelfstandig 
wonende 55-plussers kunnen 2 tot 7 dagen per week 
gebruik maken van deze maaltijdservice.
Vrijwilligers bezorgen de maaltijd in ‘warmhoud bakken’ 
bij u thuis tussen 11.15 u en 12.00 u. 
Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact 
op met de cliëntondersteuners van Caritas Urk.
Telefoon 0527-683346 

Ondersteuningsteam

Anneke Visser- van den Heuvel

Joke Schraal



WAT WIL JIJ LEREN? 
Wil je beter leren luisteren, lezen, schrijven, 
Nederlands spreken of heb je hulp nodig bij 
rekenen of het gebruik van de computer? Dan is 
aanmelden bij Huis voor Taal Urk misschien iets 
voor jou!

Huis voor Taal Urk werkt met getrainde taalvrijwilligers 
die samen met jou werken aan de dingen die je 
moeilijk vindt. Wat je bij Huis voor Taal leert kan jou 
helpen bij alles wat je tegenkomt in het dagelijks leven 
en kan het makkelijker maken om vrijwilligerswerk of 
betaald werk te vinden.

Tijdens een kennismakingsgesprek 
kijken we welke ondersteuning 
het beste bij je past en zoeken 
we een passende vrijwilliger. 

Huis voor Taal is een samen-
werking tussen FlevoMeer 
Bibliotheek, ROC Friese Poort 
en Caritas Urk 

Wil je meer weten? Neem contact op 
met Annerie Ester via annerie@caritasurk.nl 
of bel haar via telefoonnummer 0527-683346.

Huis voor Taal

INTERVIEW MARJA 
KOFFEMAN
Marja Koff eman, weduwe 
van Jaap Koff eman en 
moeder van zoon Harrie. 
Ze is betrokken bij 
Caritas Urk vanaf het 
allereerste moment. 

WAAR KEN JE CARITAS URK VAN?
Ik heb aan de wieg gestaan van Caritas Urk. Ruim 
25 jaar geleden ontstond een nieuw initiatief om 
vrijwilligerswerk van de grond te krijgen. Het plan 
was nog niet helemaal goed uitgewerkt, en het liep 
niet meteen storm met vraag en aanbod voor/van 
vrijwilligers. Toch zijn we, met een klein groepje, 
een ochtend per week aan een bureautje met 
telefoon aan de slag gegaan: vraag en aanbod in 
het vrijwilligerswerk regelen. Niet lang daarna is het 
overgegaan in Stichting Welzijn Ouderen. Ik ben daar 
nog lange tijd contactpersoon gebleven, samen met 
nog een aantal vrouwen. Om de beurt een ochtend 
vrijwilligers bellen.
Toen mijn man met pensioen ging, ben ik gestopt. 
Er brak een tijd aan om samen leuke dingen te 
gaan doen. 

Een paar jaar geleden kreeg mijn man te maken 
met dementie en werd uiteindelijk in het Kompas 
opgenomen. Op zo’n moment komen er zoveel 
dingen op je af: je bent getrouwd, maar je woont 
allebei op een verschillend adres. Hoe gaat het met 

indicaties, fi nanciën en andere regelingen?
Samen met de clientondersteuner van Caritas Urk, 
hebben we uitgezocht welke mogelijkheden er waren. 
Pieter kwam gewoon bij mij thuis, want daar voelde 
ik me toch het prettigst op dat moment om deze 
zaken te bespreken. Maar niet alleen in die periode 
heeft de clientondersteuner me geholpen. Ze geven 
ook advies, niet alleen op zorggebied, maar wijzen 
ook de weg bij vragen over fi nanciën en wonen. Ik 
had wat overlast van bomen bij de achteringang, en 
toen hebben we samen contact opgenomen met 
Patrimonium. Het probleem met de bomen is door 
Patrimonium opgelost.

Mijn man is inmiddels overleden en mijn gezondheid 
kent al een lange ziektegeschiedenis. Toen ik weer 
na een ziekenhuisopname thuis kwam, heb ik direct 
alarmering van Caritas Urk aangevraagd. Ik ben alleen 
en het geeft me zo’n gevoel van veiligheid. Want als 
er iets gebeurt, hoef ik alleen maar op de knop te 
drukken en er komt iemand me helpen. 

Het grootste gedeelte van mijn leven woon ik nu op 
Urk, ik heb één zoon die buiten Urk woont. Hij komt 
regelmatig, maar ik ben ook heel blij met mijn netwerk 
van familie en vrienden om me heen. Nichtjes 
komen langs en om de twee weken helpen ze met 
huishoudelijke karweitjes. 

Ik ben zo dankbaar voor alles, want iedere keer komt 
er toch weer een oplossing. Hoe donker het soms 
kan lijken. 

Urk



Jongerencoach

Femke Kramer- Kaptijn

Sinds juli mag ik het team van
Caritas Urk versterken als 
jongeren coach. Ik ga mij vooral 
richten op de meiden. Ik heb al 
een leuke start kunnen maken, 
en voel mij al goed thuis binnen 
Caritas Urk. 

De afgelopen 8 jaar heb ik gewerkt 
als psychomotorisch therapeut. Ik 
werkte met kinderen en jongeren 
met hulpvragen als weerbaarheid, 
omgaan met spanning, versterken 
van sociale vaardigheden, omgaan 
met emoties en gebeurtenissen, 
en zelfvertrouwen. Deze ervaring 
neem ik mee naar het werken 
met meiden. 

Ik hoop als jongerencoach er te 
kunnen zijn voor meiden die op 
welk gebied dan ook iemand 
kunnen gebruiken die met ze 
meedenkt, en zo nodig kan 
motiveren en stimuleren. Dit kan 
doormiddel van gesprek, maar ook 
doormiddel van een activiteit, net 
wat bij jou als persoon past. 

NIEUWE FUNCTIE JONGERENCOACH 
AANDACHTSVELD MEIDEN
Binnen het jongerenwerk op 
Urk ontstond de laatste jaren 
steeds meer de vraag naar een 
jongerencoach die zich richt op de 
doelgroep meiden. Een doelgroep 
die met haar eigen vragen en 
problemen te maken heeft, en 
vaak het liefst benaderd wordt 
door een vrouw. 

Meiden in de leeftijd van 12 tot 
23 zijn bezig met het ontwikkelen 
van hun (volwassen) identiteit. 
De meesten hebben hierbij geen 
steun nodig, maar dit geldt niet 
voor iedereen. Sommige meiden 
zijn kwetsbaarder omdat hun 
thuissituatie minder steun biedt, 
of dat ze te maken hebben met 
andere problemen die van invloed 
kunnen zijn. Hulpvragen kunnen 
bijvoorbeeld te maken hebben met 
werk, school, sociale contacten of 
vrijetijdsinvulling. 

Het doel van de jongerencoach 
is het laagdrempelig preventief 
in contact komen met 
meiden om risicogedrag en 
problemen in de ontwikkeling te 
voorkomen. Dit kan in de vorm 
van individuele begeleiding, 
begeleiding in groeps vorm, of 
het voorzien van informatie 
over diverse onderwerpen. Een 
belangrijke ontmoetingsplek 
is de meidenavond “meiden 
onger eenkanger” in de Rots. 
Er is gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en mee te doen met 
activiteiten speciaal gericht op 
meiden. 

Ook kan de jongerencoach 
problemen signaleren waarbij 
professionele hulp ingezet moet 
worden, de jongerencoach 
weet dan de weg naar passende 
hulpverlening. 

FEMKE KRAMER- KAPTIJN
Ik ben Femke Kramer- Kaptijn. Ik ben 29 jaar en getrouwd met 
Hendrik Kramer. We hebben twee dochters Elise en Ellie. 
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FRANS DE VRIES
Graag stel ik mij even aan jullie 
voor. Mijn naam is Frans de Vries 
en ik ben 46 jaar. Getrouwd 
met Marina en vader van twee 
dochters met de leeftijd van  
14 en 17 jaar. Sinds 1 juli ben ik 
als ambulant jongerenwerker 
werkzaam bij Caritas Urk. 

Hiervoor werkte ik als persoonlijk 
begeleider in de gehandicaptenzorg 
bij De Groengroep van ’s Heerenloo. 
Voordat ik in de gehandicaptenzorg 
aan de slag ging, werkte ik met 
jongeren. Op het moment dat de 
vacature van Caritas Urk mijn pad 
kruiste, zag ik dit als een mooie kans 
die ik niet kon laten schieten.

Als jongerenwerker zal ik veel op 
straat te vinden zijn. Dit is mijn 
manier om met jongeren in de 
leeftijd van 16 tot 23 jaar in contact 
te komen en dit te houden. Je 
kan mij daarnaast tegenkomen in 
buurthuis De Rots aan de Urkerweg 
of misschien tref je mij een keer op 
het industrieterrein? 

Een luisterend oor bieden en 
meedenken. Geen oplossingen 
aandragen, maar samen kijken waar 
de mogelijkheden liggen. Deze 
belangrijke aspecten van mijn 
voorgaande functie hoop ik binnen 
Caritas Urk in te kunnen zetten. Mijn 
eerste doel is om een vertrouwd 
gezicht te worden voor zowel de 
jongeren als voor hun ouders, zodat 
ze weten bij wie ze terecht kunnen 
als ze ergens in vastlopen of ergens 
mee zitten. Om dit te worden besef 
ik wel dat het vooral een kwestie is 
van tijd, zien, luisteren en doen wat 
je zegt.

Het mooie aan de Urker jeugd vind 
ik dat ze een eigen cultuur hebben. 
Daarnaast steken ze hun mening 
niet onder banken of stoelen. Ik 
vind het belangrijk om toegankelijk 
te zijn en hoop dat de jongeren 
ook oprecht en eerlijk naar mij 
willen zijn. Tot slot hoop ik veel van 
de jongeren te leren, want zij zijn 
tenslotte de “ervaringsdeskundigen” 
van deze tijd. 

Je kunt mij altijd bellen of appen  
als je vragen hebt. We zijn er om  
te helpen. 

Jongerenwerker

Frans de Vries 
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Become a Local Hero!

Jeugd & Jongerenwerk

De zomervakantie zit er al weer op 
en een ieder die een vaccin had willen 
hebben heeft ook zijn of haar kans gehad. 
Hopelijk kunnen de scholen weer op een 
ouderwets normale manier open. Dat is 
en blijft lastig voorspellen. Het is nog 
steeds onduidelijk hoe lang dit nieuwe 
normaal gaat duren. Maar desondanks 
hebben we vanuit Caritas Urk de afgelopen 
zomerperiode toch het nodige aan kunnen 
bieden. We hebben, op 1 week na, iedere 
week een afwisselend activiteiten aanbod 
gehad. Maar wanneer jij hier iets in hebt 
gemist horen we dat graag! Ook als je wilt 
meedenken over nieuwe activiteiten horen 
wij dat graag! Neem dan contact op met 
Caritas Urk of laat een berichtje achter 
op onze socials. Zo kunnen wij contact 
met je opnemen en wie weet kunnen we 
gezamenlijk aan de slag met jouw super 
gave idee. 

BECOME A LOCAL HERO!
Afgelopen maart zijn we offi  cieel van start gegaan 
met het project “Become a Local Hero”. Nu 
vraag je je misschien af wat dit project precies 
inhoudt en daarom zal ik het even kort toelichten. 
“Become a Local Hero” is een project vanuit de 
landelijke Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De 
Maatschappelijke Diensttijd is een programma van 
de overheid waarbij jongeren worden uitgedaagd en 
geïnspireerd om iets te betekenen voor een ander 
door middel van het doen van vrijwilligerswerk. 

Inmiddels zijn er op Urk mooie trajecten gestart 
op het gebied van sport, politiek en horeca. Binnen 
deze trajecten willen wij jongeren de kans geven om 
hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Zo zijn er in de afgelopen periode jongeren actief 
geweest bij het kookcafe van Het Leger des Heils, het 
Juugdpanel van DURF! en bij de sportactiviteiten van 
Caritas Urk. Samen met je moas en andere jongeren 
iets betekenen voor de ander, hoe gaaf is dat! 
Binnenkort hopen we ook te starten met trajecten op 
het gebied van cultuur en zorg. 

Bij Become a Local Hero sta jij als jongere centraal! We 
vinden het belangrijk om naar je te luisteren, en jouw 
mening te horen. Verder vinden we het belangrijk om 
jou als jongere te laten zien welk positief verschil JIJ 
kan maken door het doen van vrijwilligerswerk. Lijkt 
het jou (samen met je moat) leuk om mee te doen, of 
wil je meer weten over “Become a Local Hero” neem 
dan contact op met Caritas Urk of stuur mij gerust 
een Whatsappje.

Dus aarzel niet en neem contact op met 
Esther Pasterkamp via 06-28942831 of 
0527-683346

Mocht je niet zo bezig zijn 
met activiteiten buitenshuis 
omdat je het spannend vindt 
in een nieuwe situatie? Of ben 
je niet zo’n groepsmens? Maar 
wil je wel eens wat vaker iets 
ondernemen of wat vaker met 
iemand afspreken? Ook dan 
kan Caritas Urk je helpen. Onze 
jongerencoaches kunnen samen 
met jouw bekijken wat je leuk 
vindt. De afgelopen jaren zijn er 
op deze manier al verschillende 
jongeren geholpen naar een 
passende opleiding en werk maar 
ook naar het vinden van een 
leuke nieuwe hobby of sport. 

Dus aarzel dan niet en neem 
contact op: 0527-683346 of 
06-23654153
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Moat in ’t gezin

MOAT IN ’T GEZIN - JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Aan 
iemand die snapt wat jij meemaakt? Soms loopt 
het even niet zo lekker thuis. Dat komt in de beste 
gezinnen voor. Wellicht zijn er gedragsproblemen 
of is er sprake van een beperking. Je gezin is 
immers je grootste goed, en ook jij verdient een fijn 
gezinsleven. 

Weten waar je voor hulp en ondersteuning precies 
terecht kunt en wat deze hulp inhoudt, scheelt daarbij 
een hoop kopzorgen. Met de juiste informatie ben je 
dan ook weer een stukje verder op weg geholpen. 

Moat in ‘t gezin biedt gezinnen laagdrempelige 
ondersteuning door het inzetten van de juiste 
vrijwilliger/moat. Voor sommige ouders is het soms 
prettig om met een betrouwbaar en gelijkwaardig 
iemand over de opvoeding te praten, zorgen te delen 
of samen iets gezelligs te ondernemen. Gezinnen 
lopen geregeld tegen allerlei (praktische) vragen en 
problemen aan in de opvoeding van de kinderen. De 
meeste ouders zoeken daarvoor steun in hun eigen 
omgeving van familie, vrienden en buren, maar niet 
alle gezinnen beschikken over een netwerk dat die 
steun ook daadwerkelijk bieden kan. Een moat in ‘t 
gezin kan dan een tijdelijk steuntje in de rug zijn en 
wat voor deze gezinnen betekenen.
 
WAT KAN EEN MOAT VOOR JOU EN JE GEZIN 
BETEKENEN? 
Soms gaat het thuis even niet zo lekker en kom je er 
alleen niet uit. Een moat biedt dan vaak dát steuntje 
in de rug. Samen met jou kijkt je moat naar wat er 
nodig is en wat de mogelijkheden zijn om jullie gezin 
weer op eigen kracht verder te laten gaan. Er wordt 
aangesloten bij de vragen die in jouw gezin spelen; het 
gezin houdt de regie.

De moat is vaak een luisterend oor en kan met je 
praten over opvoeding, zorgen delen, helpen het 
netwerk te vergroten, wegwijs helpen worden in de 
buurt en samenleving, een activiteit (met de kinderen) 
ondernemen of meegaan naar afspraken. 
Het contact met je moat vindt plaats op basis van 
vertrouwen, vriendschap en wederzijds respect en is 
gratis voor gezinnen. 
Praten helpt. En vooral met iemand die begrijpt wat jij voelt. 
Door in contact te komen met iemand die een luisterend 
oor biedt, met je meedenkt en meehelpt, doe je weer 
zelfvertrouwen op en zie je perspectief. Jouw maatje kan je 
uit je isolement trekken en inspireren om nieuwe stappen te 
zetten, door te praten en er voor je te zijn!

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU ALS MOAT?
Eigenlijk vervang je een goede buurvrouw/man of 
een betrouwbaar familielid of goede vriend(in). Het is 
belangrijk dat je weet dat opvoeden soms pittig kan 
zijn. Dat je zelf als ouder of door scholing ervaring 
hebt, vinden we heel erg fijn maar affiniteit met 
opvoeding en het gezinsleven kan ook voldoende 
zijn om dit werk te doen. Om het vrijwilligerswerk 
te mogen doen, volg je eerst de basistraining. Verder 
vragen we een positieve Verklaring Omtrent Gedrag 
(deze VOG wordt vergoed door Caritas Urk). Voor dit 
vrijwilligerswerk in een gezin vragen we dat je 1,5/2 uur 
per week beschikbaar kan zijn. 
Sta je positief in het leven en vind je het leuk contact te 
onderhouden met een gezin die wel wat ondersteuning 
en hulp gebruiken kan? Dan kun je veel voor zo'n gezin 
betekenen!

Meer weten over Moat in ’t gezin? 
Zou je graag een moat in jouw gezin willen?
Wil je een moat voor een gezin zijn?
Neem dan contact op met Mirjam Tol
mirjam@caritasurk.nl, 0527-683346/06-15693489 

Mirjam Tol
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Wie overweegt om als vrijwilliger bij Moat in ’t gezin 
te starten, zal zichzelf vragen stellen. Heb ik tijd? 
Hoe past vrijwilligerswerk in mijn sociale leven? Kost 
dit project mij niet alleen tijd? Ben ik geschikt? Zal 
het klikken met mijn maatje/gezin? Via een serie 
interviews laat ik u kennismaken met een aantal van 
onze vrijwilligers (en soms ook met de aangemelde 
gezinnen) Het zijn immers de ervaringsverhalen, de 
mond-tot-mond verhalen, die je antwoord zullen 
geven op dergelijke vragen.

INTERVIEW MET WILLYANNE EN HAAR MOAT JANNIE.

1. Jannie, waarom doe je vrijwilligerswerk?
Omdat vrijwilligerswerk eigenlijk iets vanzelfsprekends 
voor mij is. Van huis uit heb ik al meegekregen dat het 
goed is wanneer je, naast je werk, school en andere 
bezigheden, wat voor een ander kunt betekenen. 
Soms kun je door iets heel simpels al heel veel voor 
een ander doen.

2. Waarom koos je voor ‘Moat in ’t gezin’?
In het Caritasmagazine las ik over Moat in ’t gezin 
en wat het precies inhield. Het sprak mij erg aan om 
zonder doelen en plannen, maar met alleen een 
luisterend oor, mij voor een gezin in te kunnen zetten. 
Zelf heb ik ook een tijdje zorgen in mijn gezin gekend 
en had toen graag wat ondersteuning en advies 
van zo’n moat willen krijgen. Nu ons gezin weer in 
rustig vaarwater is gekomen, vind ik het fijn om mijn 
ervaringen te kunnen delen en die ondersteuning, 
die ik toen miste, nu aan Willyanne en haar gezin te 
kunnen geven.

3. Kost ‘een moat zijn’ je veel vrije tijd?
Uiteraard moet je wel 1 á 2 uurtjes in de week 
beschikbaar zijn, maar ondertussen is dit gezin een 
soort onderdeel van mijn leven geworden en voelt 
het voor mij niet dat het mij mijn vrije tijd kost.

4. Wat kun je betekenen voor Willyanne  
en haar gezin?
Door er alleen maar voor ze te zijn en naar ze te 
willen luisteren beteken ik al veel voor dit gezin. In 
het begin praatten we, onder het genot van een 
kopje koffie, over onze gezinssituaties en wat ons in 
het dagelijkse leven bezighield. Zo ontstond er steeds 
meer vertrouwen en werden de gesprekken steeds 
opener. Door het gezin steeds beter te leren kennen, 
zie ik wat er op dat moment nodig is en bied ik, naast 
advies en een luisterend oor, ook praktische hulp 
aan. Soms praat het namelijk prettiger wanneer er 
ondertussen even een wasje ‘weggewerkt’ wordt.  
Ook geldt; een opgeruimd huis zorgt voor een 
opgeruimd hoofd!

5. Wat levert dit vrijwilligerswerk jóu op?
Zoals altijd gezegd wordt: je krijgt er veel voor terug, 
namelijk voldoening van je werk. En dat is echt zo! 
Daarnaast is de band tussen Willyanne en mij ook erg 
fijn en vind ik daarom ook gewoon leuk om naar dit 
gezin toe te gaan.

6. Jannie en Willyanne, van welke betekenis zijn 
jullie voor elkaar?
Willyanne: Door de hulp en aandacht die ik en mijn 
gezin van Jannie krijg, voel ik dat ik meer aankan. Het 
is een heerlijk gevoel dat er iemand is die er gewoon 
voor jou wil zijn! Ik ben heel erg blij dat Jannie er voor 
ons is.
Jannie: Dit doet me goed om te horen, Willyanne en 
ik ben blij dat ik wat voor jullie betekenen kan, al is 
het maar een beetje..
Willyanne: Ik denk dat je niet beseft dat dat ‘kleine 
beetje’ voor mij een grote steun is.

7. Voldoet dit vrijwilligerswerk aan beide 
verwachtingen?
Willyanne: Ik vond het in het begin best wel spannend 
wat ik ‘in huis haalde’,maar ben blij dat ik de moed had 
om hulp te vragen. Professionele hulp ging mij te ver, 
daarom is het mooi dat dit laagdrempelige project er is.
Jannie: Ik ben er open ingestapt, maar vind dat 
het eigenlijk nog leuker dan dat ik het mij had 
voorgesteld.

8. Wat zouden jullie aan hen die overwegen zich 
te aan te willen melden voor ‘Moat in t gezin’ (als 
vrijwilliger of als gezin) nog mee willen geven?
Willyanne: Durf hulp te vragen! In ieder gezin is 
wel eens wat en soms is het dan fijn dat je, naast je 
familie en vrienden, iemand hebt waar je op terug 
kunt vallen.
Jannie: Daar sluit ik mij bij aan. Je bent juist sterk en 
dapper door hulp te durven vragen! 
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Mit Eenkanger kijkend naar september
Eindelijk is het zover, er komen weer 
versoepelingen aan. Dat betekent dat wij 
meer mogen organiseren. Zoals we er nu voor 
staan zullen we in september starten met 
activiteiten. Dit doen we in goed overleg met de 
samenwerkingspartners. Naast deze activiteiten 
zullen we starten met wat nieuwe activiteiten, 
hieronder nemen we ze door:

•  Op dinsdagmorgen 14 september willen we 
starten in atelier plein 1890 om 10:00 uur. Hier 
hebben we plek voor 8 deelnemers die kaarten 
gaan beschilderen en die kaarten worden weer 
verstuurd naar mensen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Stieneke zal de groep 
begeleiden en tips geven bij het schilderen van de 
kaarten. Is dit wat voor u, meld dit dan bij Rik van 
Veldhuijsen van Caritas Urk.

•  Na alle ervaringen in de corona tijd zullen er 
mensen zijn die hierover willen praten en hun 
verhaal kwijt willen. In samenwerking met 
Caritas Urk, Flevomeer bibliotheek Urk en de 
PCOB heeft Jacob Oeverbeek het initiatief 
genomen om een steungroep corona op te 

zetten. Jacob Oeverbeek is geestelijk verzorger 
in de ouderenzorg en in een gevangenis. Wilt 
u hiervoor ook in aanmerking komen, dan 
kunt u zich opgeven. Dag, tijd en plaats is nog 
bespreekbaar.

•  Er is voorheen een vraag ontstaan van een 
bewoner op Urk of er ook een ontmoetingsplek 
is voor mensen met kanker. Na onderzoek kwam 
ik erachter dat dit nog niet bestaat op Urk. De 
samenwerking is opgezocht met RST, Talma 
Haven en de Zorggroep Oude Nieuwe Land en 
met deze partijen willen wij een luisterend oor 
aanbieden. De bedoeling is om één keer in de 
maand bij elkaar te komen. Dag en tijd zijn hier 
nog bespreekbaar. Kent u iemand die valt onder 
deze doelgroep en die open staat voor gesprek, 
dan hoor ik dat graag.

Heeft u interesse om een activiteit bij te wonen, 
dan kunt u dit eerst eens gratis ervaren. Bent u er 
positief over en wilt u vaker komen, dan kunt u lid 
worden van Mit Eenkanger. Informatie kunt u krijgen 
bij Rik van Veldhuijsen, rik@caritasurk.nl of bel met 
telefoonnummer 06 12 69 27 52. 

Meedoen/Mit Eenkanger

Mijn naam is Ronald Oeverbeek 
en ik werk bij Caritas Urk. 
Jullie kennen mij misschien 
vanuit het jongerenwerk. 
Met ingang van dit jaar zijn 
mijn werkzaamheden bij 
Caritas Urk voor het grootste 
deel verschoven naar Mit 
Eenkanger. Hierdoor werk ik nu 
veel samen met Rik Van Veldhuijsen. 
Met veel plezier en enthousiasme ben ik aan 
deze nieuwe uitdaging begonnen. Ik ben nu 
voornamelijk te vinden in ‘t Jeugd. De plek voor  
een met Mit Eenkanger. 

Het begon allemaal in januari 2021 toen een vraag 
vanuit Talma Urk bij ons, Caritas Urk,  binnen kwam. 
De vraag was of wij een aantal cliënten bij hun 
dagbesteding wilden ondersteunen. De link met de, 
al bestaande, dagbesteding op de manege werd toen 
gelegd.  

Vanuit Caritas Urk werd aan mij gevraagd of ik de 
begeleiding van deze cliënten op me wilde nemen.



Buurt- en welzijnswerk

Meedoen/Mit Eenkanger

Toen de vraag aan mij werd gesteld werd ik meteen 
enthousiast. 

Na een periode van kennismaking zijn we van 
start gegaan op de manege van de Orca Ruiters 
hier op Urk. 

We starten altijd met een lekker kop koffi  e die 
verzorgd wordt door een deelnemer van de groep 
Phila Orcari van Mit Eenkanger. Dit doet hij getrouw. 
Doordat deze groep ook aan het werk is op de 
manege is er veel contact onder elkaar. Ook met de 
leden van de Orca Ruiters is er goed contact. Dat is 
het mooie van Mit Eenkanger, samen op één werkplek 
bezig zijn met eigen taken en toch goed contact 
hebben met elkaar.

Nadat we bij het nuttigen van de kop koffi  e met 
elkaar besproken hebben wat we gaan doen gaan 
we daadwerkelijk van start. We doen klussen, zoals 
het verven van tuinmeubilair, schoon vegen van de 
gangen van de paardenstallen, schoonmaken van de 
binnenbak enzovoort. Altijd wel wat te doen.
Natuurlijk zijn de paarden op zichzelf al een 
bezienswaardigheid. Nog niet zo lang geleden is er 
een veulentje geboren. Prachtig om dit veulentje te 
bewonderen. 

Op de foto’s zien we een impressie van wat we doen 
op de manege. 

We hopen op nog vele mooie ochtenden met elkaar. 
Oftewel op zijn Urkers : Mit Eenkanger.  
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Lijkt het je leuk om tijdens de openingstijden van De Rots te helpen in de catering? 
We zijn nog op zoek naar leuke gezellige vrijwilligerskrachten van 18 jaar en ouder.

Hendrik Post

VERBOUWING DE ROTS
Ondanks dat De Rots al enige 
tijd gesloten is, hebben de 
beheerders van het gebouw 
niet stil gezeten. Er zijn diverse 
opknapwerkzaamheden 
doorgevoerd en er liggen nog 
vele mooie ideeën voor verdere 
verbouwing op de plank. 

Zo zal er in september een vaste 
trap naar de zolderruimte worden 
gemaakt, waardoor er twee 
nieuwe ruimtes ontstaan die voor 
verschillende doeleinden kunnen 
worden gebruikt. De sport- en 
spelmaterialen die op dit moment 
in De Buurtschuur aan de Griend 
liggen, zullen ook in september 
worden verhuisd naar De Rots. Er 

is een aparte ruimte gecreëerd, 
waardoor het mogelijk is om het 
materiaal bij De Rots op te slaan 
en vanaf daar te verhuren aan een 
ieder op Urk die er gebruik van wil 
maken.

Verder zijn er op langere termijn 
nog plannen met betrekking tot 
het interieur. Ondanks dat alle 
plafonds en muren al een nieuw 
likje verf hebben gehad, is het 
meubilair nu ook echt toe aan 
vervanging. Met nieuwe meubels 
hopen we het gebouw nog meer 
van deze tijd te kunnen maken. Met 
alle verbouwingswerkzaamheden 
proberen wij er een gezellige plek 
van te maken waar iedereen zich 
thuis voelt en welkom is. 

JAAP & JURRIE
Heb jij een goede dienst verricht en daarmee een Jaap & Jurrie muntje ontvangen? Dan kan je 
deze tijdens de openingstijden van buurthuis De Rots inleveren. Met een Jaap & Jurrie muntje 
wordt goed gedrag beloond. Met het inleveren van de munt, maak je kans op mooie prijzen.

De werkzaamheden voor de nieuw te bouwen brug aan de Urkerweg zijn al in volle gang. 
Buurthuis De Rots blijft staan waar die staat en is gewoon te bereiken.

‘Sinds half augustus zijn de 
scholen weer begonnen. 
De Rots is op moment van 
schrijven nog gesloten. Wij 
kunnen niet wachten om 
de jeugd weer te mogen 
ontvangen, zien en spreken. 
Het is te lang stil geweest en 
missen het contact enorm.’ 
Hendrik Post.



Sport & Cultuur

Het afgelopen half jaar hebben we als 
sportcoaches niet stil gezeten. De Urker jeugd 
heeft zich niet hoeven vervelen. Hier een korte 
terugblik en preview met nieuwe activiteiten.

In de winterperiode heeft de activiteit lasergamen, 
vanwege het grote succes, meerdere malen op 
het activiteitenprogramma gestaan. De jeugd 
meldde zich snel en enthousiast aan, waardoor 
het vaak voorkwam dat de groep binnen no-
time vol zat. Zodra het weer wat eerder donker 
wordt, zal deze activiteit zeker terugkomen in ons 
activiteitenaanbod. 

Samen met de dames van 10 over Rood hebben we 
online kinderbingo’s georganiseerd. Dit was in de 
periode dat er weinig mogelijk was in verband met 
de geldende maatregelen. Door digitale bingo’s aan 
te bieden, konden we toch van betekenis zijn voor 
de jongeren. Met mooie winprijzen van de Urker 
middenstand, konden we ook hen een hart onder de 
riem steken. 

Wat tevens een groot succes was op de donkere 
dagen van het voorjaar, waren de avondwandelingen 
en droppings. Met grote gezellige groepen trokken 
we ’s avonds door de bossen, waarbij de leukste 
verhalen werden verteld. Ook deze activiteiten 
zullen de aankomende periode weer worden 
aangeboden als de dagen korter worden.

We kunnen terugkijken op een aantal succesvolle 
tennisclinics die zijn aangeboden door de 
tennistrainer van T’77. De jeugd van 12 t/m 16 jaar 
vindt het onwijs leuk om op deze manier een nieuwe 
sport te leren kennen. In de maand september staat 
er een kickboksclinic op de agenda. Je hiervoor 
aanmelden kan door een appje te sturen naar Luut 
via 06-20331101.

Super Cool! Is een project wat is over komen waaien 
vanuit Almere. Dit is een speciaal project voor 
jongeren met een (lichamelijke) beperking. Wij spelen 
met een kleine groep jongeren om de 14 dagen een 
leuke sport- en spelactiviteit in het Wilhelminapark. 
Woensdag 8 september starten we het nieuwe 
seizoen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Ook aan de jongeren boven de 12 jaar is gedacht. 
Het kanoën in De Weerribben is erg positief 
ontvangen door deze doelgroep. In oktober 
start de jeugdcompetitie zaalvoetballen weer op 
maandagavond. Wil je hier aan meedoen en ben je 
14 jaar of ouder dan kun je aanmelden bij Luut door 
een appje te sturen naar 0620331101

Na bijna anderhalf jaar kan het minder vitaal 
zwemmen ook weer worden opgestart. Zoals het 
er op moment van schrijven voor staat, staan de 
lichten op groen en hopen wij na een lange stop 
weer lekker te gaan bewegen in het water. Dit 
zwemmen is speciaal voor de minder vitale senioren. 
We doen verschillende oefeningen voor de spieren 
in warm water. Lijkt het leuk om mee te doen? 
Iedere maandagavond om 18:00 uur starten wij in 
het doelgroepenbad van ’t Bun. Een eerste keer 
meedoen en proberen is vrijblijvend en gratis. 

Zoals jullie wel merken is er de afgelopen periode 
weer enorm veel gebeurd en staan er ook weer 
leuke dingen op de planning. Voor actuele 
informatie verwijs ik jullie graag door naar onze 
sociale mediakanalen. Op Facebook en Instagram 
zijn wij te volgen. Heb je geen sociale media? Niet 
getreurd! Ook in het Urkerland kun je ons wekelijkse 
programma terug vinden. Wij zien jullie graag snel bij 
één van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groet,

De sportcoaches 

Luut NentjesEize van Eerde
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Beweegteam

Sport & Cultuur

SKEELERTOURTOCHT PAREL VAN URK
Met trots kijken wij terug op een geslaagde 6e editie van de 
skeelertourtocht De Parel van Urk. 

Zaterdag 21 augustus was het zover, na een tijd van stilte door corona 
mocht Caritas Urk weer een eerste grote activiteit organiseren. Om 
08.00 uur in de morgen melden de eerste skeelertourrijders zich bij 
de Rots aan de Urkerweg 64. In totaal hebben 68 tourrijders zich 
aangemeld voor de tocht van in totaal 100 km. 

Het startschot werd om 09.30 uur gegeven door Ritske Brouwer, 
fotograaf bij het GBU. De tourtocht werd gereden voor 
A.L.S Flevoland. De tocht ging van Urk, naar Nagele, Ens, 
Kraggenburg, Giethoorn, Kuinre, Emmeloord, Espel en tot slot Urk. 
Iedere 25 km werd er een rustpauze ingelast met eten en drinken. 
Na 100 km skeeleren, was de Finish bij de Rots, waar de rijders 
werden getrakteerd op een lekkere bak kibbeling.

Namens de organisatie mogen we terug kijken op een zeer 
geslaagde activiteit met heel veel blijde gezichten.

Jan de Geus en Eize van Eerde 

ANGST EN SPANNINGSKLACHTEN
Angst en spanningsklachten komen relatief vaak 
voor. Uit cijfers blijkt dat bijna 1 op de 3 personen 
met deze klachten in hun leven te maken krijgt. De 
klachten uiten zich vaak op verschillende manieren, 
namelijk lichamelijk, emotioneel, in het denken en 
doen. Lichamelijk kunnen er verschillende symptomen 
optreden waaronder bijvoorbeeld: bonzend hart, 
overmatig zweten, druk op de borst, misselijkheid, 
duizeligheid of licht in het hoofd.

LEEFSTIJL
In de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht 
besteed aan leefstijl. Hierin staan verschillende 
domeinen centraal die allemaal belangrijk zijn voor 
het mentaal en fysiek welbevinden. Van voeding en 
beweging is algemeen bekend dat deze belangrijk zijn, 
maar ook slaap, ontspanning, sociale contacten en 
zingeving dragen bij aan een positieve gezondheid.

SAMENWERKING BEWEEGTEAM-FYTAC
Bewegen is van essentieel belang voor het 
onderhoud van het lichaam. Maar mocht dit nou 
niet vanzelfsprekend zijn, omdat je de stap maken 
lastig vindt, of niet weet waar je moet beginnen, of 
je het vertrouwen in je lichaam kwijtgeraakt bent, 
dan is het beweegteam iets voor jou. Er is een 
mooie samenwerking ontstaan tussen Caritas Urk en 
Fytac waarin twee therapeuten, Maaike Verbaan en 
Stèphanie de Leeuw, ouderen of mensen met angst 
en spanningsklachten mogen begeleiden naar een 
passend beweegaanbod. Dus heb je de wens om in 
beweging te komen, maar je weet niet waar je moet 
beginnen of de stap is te groot. Meldt je dan aan via 
ondersteuningsteam@caritasurk.nl
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Caritas Urk
Singel 9a, 8321 GT Urk
Telefoon 0527 683346
info@caritasurk.nl
www.caritasurk.nl
www.vrijwilligerswerkopurk.nl

Onze openingstijden
Maandag – Vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Tussen de middag van 13.00 – 14.00 uur gesloten


