
Informatie en links – Wijktafels oktober2021 

 

1. Gezonde  en Kansrijke Start 
Inge Feenstra informeerde ons over de week van de Gezonde en Kansrijke Start. 
ifeenstra@ggd.amsterdam.nl 
Donderdagochtend 28 oktober van 10.00 – 12.00 uur vindt een Meet en Greet plaats in Huis van de 
Wijk de Meeuw. Van harte welkom voor alle professionals rondom geboortezorg:>  
Een goede start voor elk Amsterdams Kind. Wat kan jij doen? 
https://weekgezondekansrijkestart.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/ 

 
 

2. Stoptober  
https://stoptober.nl/ 
‘Roken Enzo’: rokers en ex-rokers kunnen elke maandag van 16.30  - 18.00 uur terecht bij de 
Verbroederij, Johan van Hasseltweg 21  Bel Ankie 06 – 51311666 of Els 06 - 10368298 
 
 

3. Sociaal Juridisch Advies – stichting MEE 
Marieke Revenberg geeft sociaaljuridisch advies aan mensen met een beperking.  Marieke heeft tijd 
en ruimte om mee te gaan met de client om juridische zaken te regelen. M.Revenberg@mee-az.nl  
06 – 12946906 
 
Andere activiteiten 
 
http://www.mee-az.nl/cursussen/help-mijn-kind-wordt-18/ 
28 oktober via ZOOM, 17.00-18.00  

- Wat verandert er ? 
- Wajong, curatele , bewindvoering, mentorschap.  

- Op jezelf wonen met ambulante begeleiding, begeleid wonen, welke opties zijn er? 
Wil je deelnemen? Mail naar e.duffhues@mee-az.nl  

 

Wonen op jezelf in Amsterdam Noord 
Er gaat in januari 2022 een cursus Wonen op jezelf starten in Amsterdam Noord voor mensen die 
moeilijk lerend zijn op: maandag 10  januari van 15.30-17.00 uur. De groep wordt door Roos van 
Holsteyn en Ellen Duffhues gegeven van MEE Amstel en Zaan.  
Waarschijnlijk vindt de cursus plaats in buurtcentrum de Meeuw.  
Aanmelden kan via a.de.lange@mee-az.nl of s.van.hoorn@mee-az.nl 
 

Grip op je Geld 
De inloop ‘Grip op je geld’ start weer op 4 november van 9.30 uur tot 11.30 uur bij de Openbare 
Bibliotheek op het Waterlandplein in Amsterdam Noord.  
Elke donderdag kunnen mensen met juridische vragen of vragen over brieven van instanties of over 

geldzaken er terecht. Contactpersoon is Rini Kranen van de Sociaal Juridische Dienstverlening van 

MEE Amstel en Zaan, r.kranen@mee-az.nl 
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4. Buurtcirkel 
Sanura Tafleur informeerde ons over de Buurtcirkel in Oud Noord. Sanura.tafleur@permens.nl  
06 – 40172198 Er zijn ook buurtcirkels in de Banne en de Bloemenbuurt.  www.buurtcirkel.nl 
Buurtcirkel is er voor iedereen met een hulpvraag. Het belangrijkste is dat je open staat voor nieuwe 
contacten, jouw talenten in wilt zetten en er simpelweg zin in hebt! 
 
 
 

5. Wijkleerbedrijf Amsterdam Noord 
Marja van der Meer informeerde ons over het wijkleerbedrijf Amsterdam Noord. Gevestigd in huis 
van de Wijk de Evenaar m.van.der.meer@calibrisadvies.nl 
https://calibrisadvies.nl/wat-wij-doen/arbeidsmarktprojecten/wijkleerbedrijf/ 
 
 

6. Dance Connects  
Odile Vermeulen informeerde ons over Dance connects odile@danceconnects.nl 
www.danceconnects.nl 
Zie de flyer 
 

7. Zorgbrigade 
https://burennetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Flyer-Zorgbrigade-Amsterdam.pdf 
Informatie Marthe Duits marthe@burennetwerk.nl 
 

 
8. Wegwijssalon 

Wina Siersema informeerde ons over de Wegwijssalon https://wegwijssalon.nl/ 
Er is een wegwijssalon in de Meeuw en in de Banne 
Wina.Siersema@roads.nl 
 
 

9. Hulp voor ongedocumenteerden en Luistergroepen 
Hulp voor ongedocumenteerden 
Pablo Eppelin Ugarte, 06 47 66 93 04, p.eppelin@diaconie.org is een collega van het Wereldhuis die 
iedere donderdag in Noord is voor hulp aan ongedocumenteerden. Dus mensen zonder geldige 
verblijfspapieren, ook geen Europese documenten. Hij wil zijn kennis met je delen en in gesprek gaan 
met mensen.  
Deze hulp is ontstaan door de informele voedselbankjes waar veel mensen die ongedocumenteerd 

zijn hulp van hebben ontvangen.  

Luistergroepen  
Op verschillende plekken in Noord kunnen mensen komen om verhalen van het leven te delen. 
Mooie maar ook verhalen van problemen die knellen als een steentje in je schoen. Kijk op de website 
van luistergroepen.org waar rondes gehouden worden. Je kan je ook aanmelden voor een whatsapp 
verzendlijst. Dan krijg je een berichtje waar een ronde is de komende week. Stuur een whatsapp 
bericht als je dat wilt ontvangen. Meer info: jeanette@diaconienoord.org of 06 24 70 49 17.  
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