
 

Programma Wijksafari Volewijck - 3 juli 2019  

Startlocatie: Huis van de Wijk De Meeuw, Motorwal 300 

 

PROGRAMMA 

14.00 - 14.30 uur  Huis van de Wijk De Meeuw 

    Presentaties van:  

 Aanbod Huis van de Wijk 

 De Regenbooggroep 

 

 

14.30 - 14.45 uur  Fietsen naar Leefkringhuis 

 Koekoeksstraat 16   

 

 

14.45 - 15.15 uur  Leefkringhuis 

 

 

15.15 - 15.30 uur  Fietsen naar Participatiecentrum Eva & Adam 

  Havikslaan 22 

 

 

15.30 - 16.15  uur  Participatiecentrum Eva & Adam  

Presentaties van: 

 Gezond Noord  

 Welzijncoach, Welzijn op Recept 

 

 

16.15 - 16.30 uur    Fietsen naar Buurthuis van der Pek 

Heimansweg 33 

 

16.30 - 17.00 uur  Buurthuis van der Pek 

 

17.00 uur   Afsluiting met een borrel 

  



 

Huis van de Wijk De Meeuw: een Huis van de Wijk is van alle bewoners uit de buurt; een ruimte voor 

denkers en doeners. Het huis verbindt mensen en instanties die elkaar verder kunnen helpen en zo de 

leefbaarheid van de wijk stimuleren. Ook biedt ´het Huis´ ruimte aan om actief te zijn, te 

ondernemen, mee te doen, andere mensen te ontmoeten, te vergaderen, iets te leren van en aan een 

ander, maar vooral is het ook een plek om plezier te hebben!  

In Amsterdam Noord zijn er vier Huizen van de Wijk die allen door DOCK worden geëxploiteerd: Huis 

van de Wijk de Banne, Huis van de Wijk de Evenaar, Huis van de Wijk de Meeuw, Huis van de Wijk 

Waterlandplein. 

De Regenboog Groep, locatie de Meeuw: wij bieden dak- en thuislozen en mensen met zware 

verslavingsproblematiek uit Noord hulp , ondersteuning en structuur middels dagbesteding en een 

heerlijke warme maaltijd op een liefdevolle plek. In onze groep zitten veel notoire overlastbezorgers 

uit ons stadsdeel. Ondanks dat wij niet in staat zijn de problemen volledig op te lossen, is inmiddels 

wel gebleken dat het met onze deelnemers doorgaans naar verloop van tijd een stuk beter gaat en de 

overlast beduidend minder wordt. 

Aangezien wij altijd op zoek zijn naar mensen uit deze kwetsbare doelgroep en ze niet altijd bij ons in 

beeld zijn, vroeg ik me af of er mogelijkheden zijn om onszelf en ons werk meer kenbaar te maken bij 

de huisartsen. 

Leefkringhuis: voor iedereen is er in Amsterdam-Noord een huis, waar je altijd hulp kunt krijgen. Het 

Leefkringhuis helpt in de meest letterlijke zin van het woord van de wieg tot het graf. Je wordt bij hen 

niet van kastje naar de muur gestuurd, maar je krijgt zo snel mogelijk hulp. Het Leefkringhuis helpt 

met allerlei soorten problematiek: schulden, je dreigt uit huis gezet te worden, er is ruzie met ouders 

of ouders onderling, moeilijkheden met justitie, politie, DWI, school, de verblijfsvergunning, 

zwangerschap, verslaving, etc. Bij dit alles, maar nog veel meer, helpt het Leefkringhuis.  

www.leefkringhuis-noord.nl. 

Participatiecentrum Eva & Adam: is er voor bewoners in Amsterdam Noord, die graag willen leren 

en vooruit willen komen. Voor bewoners die de stap naar een vrijwillige of betaalde baan willen 

maken. Voor bewoners die graag actief willen zijn in de buurt. Wie gemotiveerd is en ondersteuning 

nodig heeft, kan in het centrum terecht voor allerlei informatie, advies, trainingen en begeleiding. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij participeren en zelf de regie nemen over hun eigen leven. Eva 

& Adam ondersteunt de deelnemers daarbij. Het Participatiecentrum biedt ook individuele 

begeleiding aan bewoners die hier behoefte aan hebben. 

Gezond Noord wil Noordelingen helpen om een eerste stap te zetten richting gezonde leefstijl en zo 

meer betrokken te maken bij de vormgeving van hun leven. Wij gaan opereren vanuit het idee van 

community building, waarbij de bewoners die willen werken aan een gezondere leefstijl in contact 

worden gebracht met ervaringsdeskundigen, gezondheids- en beweegambassadeurs. Wij gaan low 

profile van start in juli 2019. 

Buurthuis van der Pek: de centrale uitdaging van Buurthuis van der Pek is op eigen kracht een plek 

te creëren waar alle groepen bewoners iets van hun gading kunnen vinden, waar de drempel laag 

genoeg is om de verschillende groepen kwetsbare bewoners binnen te halen, en waar sleutelfiguren 

uit de wijk, Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden, maar ook nieuwe bewoners 

van Noord, elkaar ontmoeten, samenwerken en bijdragen aan de kracht van de wijk.  

http://buurthuisvdpek.nl 

 

http://www.leefkringhuis-noord.nl/
http://buurthuisvdpek.nl/

