
Informatie en links – Wijktafels november 2021 

 

1. Noord voor elkaar 
Fatima Jaouni informeerde ons over Noord voor Elkaar  
f.jaouni@doras.nl   06 – 51467606 
https://doras.nl/prettig-ouder-worden/hulp-van-vrijwilligers-noord-voor-elkaar/ 

 
 
 

2. Wijkleerbedrijf Amsterdam Noord 
Melissa Pabst informeerde ons over het wijkleerbedrijf Amsterdam Noord.  
Gevestigd in huis van de Wijk de Evenaar m.pabst@calibrisadvies.nl en/of 
m.van.der.meer@calibrisadvies.nl 
https://calibrisadvies.nl/wat-wij-doen/arbeidsmarktprojecten/wijkleerbedrijf/ 

 
 
 

3. Ergotherapie en post covid 
Floortje Kemna informeerde ons over ergotherapie en post covid. 
floortje.kemna@ergodichtbij.nl 
 
 

4. Aster 
Jose Cornelissen informeerde ons over Aster: hulp-respijtzorg aan mantelzorgers 
j.cornelissen@doras.nl    06-10047147 
https://doras.nl/aster/ 
 
 

5. Clubhuis Noord 
Mitchell Kooi informeerde ons over Clubhuis Noord 
mkooi@cordaan.nl 06 – 18 58 45 65 
https://www.cordaan.nl/locatie/clubhuis-noord 
 
 

6. Mindfulness voor alle Noorderlingen 

            Helen Calikci     06-13041481 
               h.calikci@buurtteamamsterdamnoord.nl 
              Elke dinsdagochtend van 8.30 – 9.00 uur 
 
 

7. Stichting MEE – o.a. onafhankelijke clientondersteuning 
Louise, Annemarie, Ilona, Sacha en Annelies informeren ons over de diensten van MEE. 
Zie onder het schema voor de contactgegevens 
https://mee-az.nl  
 
 
Met onder andere de volgende activiteiten:> 

 

• 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  
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06 – 12946906 
 
 
 

• 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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