
1

> Inhoudsopgave

Activiteitenoverzicht

Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk

januari 2022

Beste bewoners van Literatuurwijk en Stedenwijk,

Misschien is het vinden van de juiste organisatie in de buurt niet 
altijd even makkelijk. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Daarom 
is dit boekje voor u gemaakt.
 
Zo leest u waar uw kinderen terecht kunnen als zij willen sporten of 
spelen in de wijk. Dit kunnen zij bijvoorbeeld in Stedenwijk doen op 
de Playground, waar Talent In Opleiding en de jongerenwerkers 
iedere week activiteiten organiseren. Maar u kunt u ook lezen waar 
u ondersteuning bij kunt krijgen vanuit het Wijkteam en andere 
organisaties of waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten in de wijk.
 
Kortom: een boekje voor u, zodat u beter de weg vindt in uw eigen wijk.
 
Hartelijke groet,
 
Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk
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Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk ondersteunt allerlei activiteiten 
en bewonersinitiatieven in de wijk om buurt netwerken te versterken en 
om ontmoetingen, sociale contacten, creativiteit en beweging te 
bevorderen.

Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk is er voor bewoners die hulp of 
ondersteuning nodig hebben. De wijkwerkers weten veel van zorg en 
welzijn. Het wijkteam brengt Almeerders bij elkaar en zoekt samen met u 
naar een passende oplossing. 

Wilt u meedoen of heeft u vragen of hulp nodig? In dit boekje vindt u wat er 
allemaal is in de wijk. 

Informeer bij de betreffende activiteit of deze doorgaat in verband met de 
op dat moment geldende coronamaatregelen. Van sommige activiteiten is 
bekend dat ze niet doorgaan zolang er coronamaatregelen van kracht zijn.
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Bereikbaarheid

Het wijkteam is er ook voor u als u iets voor een ander wilt en kunt doen. 
Eén aanspreekpunt in uw wijk voor vragen en ideeën!

- Persoonlijke begeleiding door vakmensen;
- Begeleiding naar makkelijke, tijdige hulp dichtbij;
- U beslist zelf welke stappen u wilt ondernemen;
- Eén huishouden, één plan;
- Snelle verbinding met specialistische zorg als dat nodig is.

Bijvoorbeeld... 
• Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor mijn kinderen? 
• Wie kan mij helpen met geldkwesties of schulden? 
• Wat is er te doen in de wijk? 
• Kan ik helpen of iets doen voor iemand anders? 
• Ik heb relatieproblemen, hoe pak ik deze aan? 
• Ik maak mij zorgen over mijn werkloosheid, wie kan mij helpen? 
• Volgens mij heeft een buurtgenoot hulp nodig, wat kan ik doen?

U kunt bijvoorbeeld bij het wijkteam terecht als zelfstandig wonen niet 
meer goed gaat. Als u hulp nodig heeft bij het opvoeden van uw kind. Of 
juist bij de financiën. Als u voor uzelf of uw huisgenoot op zoek bent naar 
zorg en ondersteuning vanwege een beperking. Of als u iets wilt doen voor 
een ander of de buurt. Maar ook als u eenzaam bent of zich zorgen maakt 
om iemand anders. Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier, 
begrijpt u een brief niet of wilt u een aanvraag regelen via internet maar 
heeft u geen internet of weet u niet hoe dit moet? Dan kunt u op afspraak 
terecht bij onze vrijwilligers op het administratief spreekuur.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkteam? Bel 14 036 voor een afspraak 
of als u vragen heeft aan/over het wijkteam, of stuur een e-mail naar 
info@almere.nl. Bezoek ook de website www.wijkteamsalmere.nl

Adres wijkteam
Buurtcentrum De Inloop
‘s Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere

mailto:info%40almere.nl?subject=
http://www.wijkteamsalmere.nl
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Administratief spreekuur 
Heeft u uitleg nodig bij een brief? Kunt u hulp gebruiken bij het ordenen 
van uw administratie? Moet u een formulier invullen of een instantie 
bellen, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Kom dan naar het 
administratief spreekuur: elke donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur op 
afspraak. Daar staan deskun dige wijkvrijwilligers met laptops klaar om 
u te helpen. U kunt hiervoor een afspraak maken via (06 36 46 31 88) of via 
14 036. 

Buurtbemiddeling
In principe bent u verantwoordelijk voor een goed contact met uw buren. 
De politie en/of verhuurder komt pas in actie wanneer er sprake is van 
zeer ernstige overlast of strafbare feiten. Als u politie of anderen 
inschakelt, is dat een signaal aan uw buren dat uw grens bereikt is. Wees 
u ervan bewust dat dat de sfeer vaak tot onder het nulpunt brengt. Het is 
het beste om zelf in actie te komen op het moment dat de situatie nog 
hanteerbaar is. Daarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen. U kunt 
contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling, e-mail 
buurtbemiddeling@deschoor.nl of tel. 036 527 85 00.

Cliëntondersteuning
Soms kan het prettig zijn dat iemand met u meegaat naar een instantie of 
een bezoek samen met u voorbereidt door vooraf met u alles op een rijtje 
te zetten. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om u hierbij te 
helpen. Lukt dat niet dan kunt u ook gratis een onafhankelijke cliënt-
ondersteuner van MEE of OCO Almere inschakelen. Zij kunnen helpen om:
• uw situatie en uw mogelijkheden in kaart te brengen; 
• u te helpen bepalen wat u nodig heeft om verder te kunnen;
• samen te bekijken wat het beste bij u en uw situatie past;
• u bij te staan als u het lastig vindt de juiste woorden te vinden.

In de wet staat dat iedereen hier gratis een beroep op mag doen. 
Bel MEE IJsseloevers via telefoonnr. 088 633 06 33 of mail naar 
info@meeijsseloevers.nl. Bel OCO Almere via telefoonnr. 036 200 21 58 of 
mail naar info@ocoalmere.nl

Hulp bij vragen

mailto:buurtbemiddeling%40deschoor.nl?subject=
mailto:info%40meeijsseloevers.nl?subject=
mailto:info%40ocoalmere.nl?subject=
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Hoplr
Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale 
interactie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. Hoplr 
wordt onder meer gebruikt voor het delen en lenen van spullen, het 
organiseren van buurtactiviteiten, het melden van problemen of inbraken, 
het terugvinden van weggelopen huisdieren, zoekertjes, om buren beter te 
leren kennen, lokale thema’s te bespreken en zo veel meer...
www.hoplr.com

Tuinteam
Voor mensen die het werk in de eigen tuin korte of lange tijd niet aan 
kunnen is er een tuinteam. Vrijwilligers helpen andere bewoners die geen 
financiële middelen en/of geen eigen familie- of vriendennetwerk (meer) 
hebben bij het tuinonderhoud. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opruimen 
van uw tuin, het snoeien van de heg of het plaatsen van een schutting? 
Neem dan contact op met het wijkteam. Bij u thuis bespreken we 
vervolgens welke hulp u precies nodig heeft en wat het tuinteam voor u 
kan betekenen. 

http://www.hoplr.com
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Vier keer per jaar verschijnt er een activiteitenladder met sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar.

Literatuurwijk
De meeste activiteiten vinden plaats in het Boegbeeld of in basisschool de 
Letterland. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze informatie hangt ook op 
flyer in het buurtcentrum Het Boegbeeld en in de scholen Letterland en de 
Omnibus. 
Kijk voor meer info op de website Activiteitenladder Literatuurwijk: 
www.deschoor.nl/bredeschool/letterland 

Stedenwijk
Per activiteit staat hoe aanmelden mogelijk is. Soms gaat het via een 
docent zelf, soms via een organisatie of een school. 
Kijk voor meer info op de website Activiteitenladder Stedenwijk: 
www.bredeschoolstedenwijk.nl 

Kinderactiviteiten Almere breed
Kijk op alsiklatergrootbeninalmere.nl/activiteiten

Spelen en ontmoeten op de kinderboerderij
Kinderboerderij Den Uylpark is een gezellige kinderboerderij met een 
grote variatie aan dieren, van pony tot kip! Een plek waar buurtbewoners 
elkaar ontmoeten en de kinderen lekker kunnen spelen. Ze kunnen met 
een kruiwagen en bezem over het erf rommelen en met de dieren 
knuffelen. Ook is er een speeltuintje aanwezig.
Kijk voor meer informatie op de website: 
Stad & Natuur | Den Uylpark (stadennatuur.nl)

Kinderactiviteiten

http://www.deschoor.nl/bredeschool/letterland
http://www.bredeschoolstedenwijk.nl
http://alsiklatergrootbeninalmere.nl/activiteiten
http://stadennatuur.nl
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Scouting de Cirkel
De Cirkel in Stedenwijk vindt het belangrijk dat kinderen van verschillende 
culturele achtergronden met scouting en met elkaar in aanraking komen. 
Scouting is een tijdsbesteding waar kinderen veel plezier aan beleven, 
terwijl ze een ervaring opdoen die hen in staat stelt echt nuttig te zijn voor 
de omgeving. Scouting geeft kennis door aan kinderen op het gebied van 
veiligheid, natuur, expressie, organiseren, sport & spel en dienstbaarheid.

De scoutinggroep bestaat uit een zeer diverse groep leden. Kinderen van 
Indonesische, Marokkaanse, autochtoon Nederlandse, Perzische en 
Aziatische afkomst zijn leden bij de welpentak van de scoutinggroep. 
Kijk voor meer info op: www.scoutingdecirkel.nl of neem contact op via: 
secretaris@scoutingdecirkel.nl

Locatie: Amsterdamweg 1b

Spelen = leren
De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van jouw kind. 
Als ouder speel je een grote rol. De manier waarop je met jouw kind speelt 
en praat heeft veel invloed op zijn/haar ontwikkeling. Jouw kind kan 
spelenderwijs veel van je leren. 
 
Wij bieden hiervoor Voor– en Vroegschoolse Activiteiten (VVA) aan. We 
werken hierbij nauw samen met VVE*-peuterspeelzalen, kinderopvang en 
scholen. 

Kijk voor meer informatie op:
https://www.deschoor.nl/html/index.php?pid=137

*  VVE staat voor Voor– en Vroegschoolse Educatie. Alle VVE programma’s bevorderen de (taal)

ontwikkeling van jouw kind.

http://www.scoutingdecirkel.nl
mailto:secretaris%40scoutingdecirkel.nl?subject=
https://www.deschoor.nl/html/index.php?pid=137
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Zwerfboek
Bij het Zwerfboekstation in buurtcentrum het Boegbeeld kan iedereen uit 
de wijk een boek uitzoeken om thuis te lezen. Ook je eigen boeken die je 
hebt uitgelezen, kun je hier brengen voor andere kinderen en 
volwassenen. Het is de bedoeling dat de boeken gaan zwerven van kind 
naar kind; je kunt ze achterlaten in de trein, de wachtkamer, bij de 
kinderboerderij, of op een kinderzwerfboekenstation. Je herkent een 
zwerfboek aan de sticker die erop zit. De sticker geeft aan dat het om een 
zwervend boek gaat. Op de website www.kinderzwerfboek.nl kun je zelfs 
de zwerftocht van je boeken volgen. 

Kom snel kijken bij buurtcentrum het Boegbeeld: Prozastraat 121 i.

http://www.kinderzwerfboek.nl
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Wekelijks worden er leuke activiteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
georganiseerd in Literatuurwijk en Stedenwijk door De Schoor.

Voor het programma, vragen en/of inschrijven kun je kijken op:
www.jongerenwerkalmere.nl 
Kijk voor info ook op alsiklatergrootbeninalmere.nl/activiteiten

Jongerenwerkers
Jongerenwerkers vind je niet alleen in de jongerencentra, maar ook op 
straat. Ze gaan graag in gesprek met de jongeren in de wijk: wat houdt hen 
bezig, wat zouden ze graag willen doen en welke hulpvragen leven er bij 
hen? Naast het vinden en binden van jongeren organiseren ze ook 
regelmatig activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van het 
jongerenwerk. 
https://www.jongerenwerkalmere.nl/html/index.php?pid=178

Coach4u
Voor alle eersteklassers is de overstap naar de middelbare school 
spannend en leuk tegelijk. Maar niet voor iedereen. Want, wat als je wat 
meer nodig hebt om je weg te vinden op de nieuwe school of als ze er 
thuis, om wat voor reden dan ook, niet (voldoende) voor je kunnen zijn?
Coaches van Coach4you helpen deze leerlingen om de overstap naar het 
VO met vertrouwen te maken! Dat doen zij thuis, in de eigen omgeving van 
de leerling, in wekelijkse coachingsgesprekken van ongeveer 1 à 1,5 uur. 
Hierbij worden uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. 
Meer informatie via: www.coach4you.org

Learn2Work
Lean2Work is een leerwerkproject voor jongeren van 18 t/m 27 jaar die 
zijn uitgevallen op school, een uitkering hebben of een dagbesteding nodig 
hebben om in het dagritme te komen.
Doel is dat jongeren binnen 1 jaar goed voorbereid terugkeren naar school 
of uitstromen naar werk.

Waarom?
De jongeren volgen bij Learn2Work (maximaal) een jaar lang een 
dagbestedings programma van vier dagen in de week die voor de helft 

Activiteiten jongeren

http://www.jongerenwerkalmere.nl
http://alsiklatergrootbeninalmere.nl/activiteiten
http://www.coach4you.org
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bestaat uit theorie (Nederlands, Engels, rekenen, trainingen gericht op 
persoonlijke ontwikkeling en coaching op houding, gedrag en 
werknemersvaardigheden) en voor de andere helft uit leren in de praktijk. 
Aan het eind van het jaar stromen zij uit naar school of werk.
Website: www.learn2workalmere.nl

Matching Talents
Matching Talents is een coachingsproject voor jongeren van 13–27 jaar. 
Kun jij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wil je samen met 
een coach werken aan het organiseren van je leven, schoolwerk en 
daarbuiten? De coach geeft je geen kant en klare oplossingen. Samen 
werk je naar een doel of oplossing voor jouw vraag.

Denk je wel eens: Hoe kan ik beter plannen? Ik wil graag meer vrienden, 
maar ik weet niet hoe ik dat moet doen? Ik wil meer zelfvertrouwen! Wat 
moet ik na deze school gaan doen?

Dan kan een coach je zeker helpen!
Voor meer info: https://www.vmca.nl/vmca-project/matching-talents/.

http://www.learn2workalmere.nl
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Meer informatie over de activiteiten in buurtcentrum Het Boegbeeld en 
De Inloop vindt u in de kalender op www.deschoor.nl (kies voor: Ik zoek 
een activiteit / in de buurtcentra)

Adres
Buurtcentrum Het Boegbeeld, Almere Literatuurwijk Prozastraat 121, 
1321 GZ Almere, 036 523 55 01, boegbeeld@deschoor.nl
Het Boegbeeld is te bereiken met buslijn M4, halte Literatuurwijk Midden.

Buurtcentrum Inloop, Almere Stedenwijk ‘s Hertogenboschplein 8,  
1324 WB Almere, 036 533 37 37, inloop@deschoor.nl 
De Inloop is te bereiken met de buslijn M1, halte Stedenwijk Zuid.

Buurtlokalen Stedenwijk
Er zijn een aantal buurtlokalen in Stedenwijk waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Ook hier vinden allerlei leuke activiteiten plaats.
Kijk voor actuele en meer informatie op hun website:

Inloophuis de ruimte 
www.inloophuisderuimte.nl

De BuurtSuper 
buurtsuperstedenwijk.nl
Bij de Buurtsuper wordt geregeld een koffiebijeenkomst georganiseerd. 

De Wijkhoek 
www.facebook.com/De-Wijkhoek
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Rebel 036 534 06 35
*De Wijkhoek heeft ook een kringloopwinkel aan het Leeuwardenplein.

De Veldhoek 
www.develdhoek.simpsite.nl

Activiteiten in buurtcentra

http://www.deschoor.nl
mailto:boegbeeld%40deschoor.nl?subject=
mailto:inloop%40deschoor.nl?subject=
http://www.inloophuisderuimte.nl
http://buurtsuperstedenwijk.nl
http://www.facebook.com/De-Wijkhoek
http://www.develdhoek.simpsite.nl
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Buurtkamer
De Buurtkamer is de eerste ruimte die je tegenkomt in het buurtcentrum. 
Hier kunt u koffiedrinken, een krant lezen en andere buurtbewoners 
ontmoeten. U kunt er rustig zitten of een praatje maken. Ook kunt u 
meedoen aan activiteiten.
Bijna alle activiteiten zijn gratis. Soms wordt er een kleine bijdrage 
gevraagd. Kijk bij de rubriek cursussen en activiteiten welke activiteiten 
plaatsvinden in het buurtcentrum.

Bij de Buurtkamer hoeft niets en kan veel!
Bestaat uw wens of idee nog niet in de Buurtkamer?
Laat van u horen. De Buurtkamer is er voor u.
 
Neem voor vragen of informatie contact op met de sociaal cultureel 
werkers:
Sadia el Benhaji: selbenhaji@deschoor.nl
Vanessa Steenbergen: vsteenbergen@deschoor.nl
Website: www.deschoor.nl/buurtkamers 

Het Stedenpunt
Activiteitencentrum voor kinderen en ouders. Maakt deel uit van brede 
school Stedenwijk. 
Voor meer informatie kijk op: www.bredeschoolstedenwijk.nl

Huis van de Vrede
Het huis van de Vrede is een organisatie in Stedenwijk die maandelijks 
evenementen en symposia organiseert. Ook hebben ze een tuin waar je 
samen met andere kunt tuinieren. 
Voor meer info kun je een kijkje nemen op hun website: 
www.huisvanvredealmere.nl
Locatie: Amsterdamweg 1b 

mailto:selbenhaji%40deschoor.nl?subject=
mailto:vsteenbergen%40deschoor.nl?subject=
http://www.deschoor.nl/buurtkamers
http://www.bredeschoolstedenwijk.nl
http://www.huisvanvredealmere.nl
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Repair café Stedenwijk
Kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed, 
gebruiksvoorwerpen of speelgoed: heeft u iets wat gerepareerd moet 
worden? In het Repair café kunnen we deze spullen bekijken, repareren en 
u advies geven. Kijk voor meer informatie op de website:
Repair Café Almere: www.deschoor.nl/repaircafe 

Computerhulp
Wat doet u als de computer, tablet of mobiele telefoon uw opdrachten niet 
goed uitvoert, het scherm alleen zwart blijft, u meldingen krijgt dat er een 
virus op uw computer zit, de printer geen afdrukken maakt, de 
internetverbinding het niet doet enz.?

Dan neemt u contact op met het Gilde Almere!

Het Gilde Almere heeft enthousiaste vrijwilligers die financieel minder 
draagkrachtige inwoners van Almere snel helpen bij het oplossen van 
problemen met hun computer.
Kosten: Per bezoek betaalt u € 5,00 euro aan de vrijwilliger, ter vergoeding 
van reiskosten en overige kosten. Aanmelden kan via 036 535 14 04 of via 
gilde@vmca.nl

Budget fysiotherapie
Mensen met een minimum inkomen, mensen die niet (meer) aanvullend 
verzekerd zijn, mensen die onder bewind staan of vluchtelingen met en 
zonder status, kan ik door individuele behandelingen en groeps-
fysiotherapie behandelen. De therapie is altijd gericht op het verminderen 
van de klachten, in combinatie met het leren omgaan met je eigen 
klachten.

Kijk voor meer informatie op de website:
https://volleven.nl/budget-fysiotherapie/
Annemarijn Oosterwelder
Telefoon: 06 22 04 96 75
E-mail: annemarijnoosterwelder@hotmail.com 

http://www.deschoor.nl/repaircafe
mailto:gilde%40vmca.nl?subject=
https://volleven.nl/budget-fysiotherapie/
mailto:annemarijnoosterwelder%40hotmail.com%20?subject=
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Taal in de Wijk
Wilt u oefenen met Nederlandse taal? Dan is Taal in de Wijk iets voor u!
Ervaren taalvrijwilligers zijn elke week in een aantal wijken van Almere 
om u te helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Het gaat om 
oefenen met lezen, schrijven en spreken.

De lessen zijn 1 keer per week en duren 1 tot 2 uur. De lessen worden 
gegeven in kleine groepen en op het niveau van de deelnemers.
Leskosten zijn:
€ 5,- per maand voor 1 uur les in de week
€ 7,50 per maand voor 1,5 uur les in de week
€ 10,- per maand voor 2 uur les in de week
Wij hebben ook beperkt plek voor online taalles.
Aanmelden voor Taal in de Wijk
Aanmelden kan via taalindewijk@deschoor.nl of via 06 11 32 07 86.

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar uw taalniveau waarna u in 
een groep wordt geplaatst dat het beste bij uw taalniveau past. Het 
intakegesprek vindt online plaats.

Let op:
Vanwege het coronavirus en alle maatregelen waaraan wij ons moeten 
houden, kunnen wij helaas niet iedereen op korte termijn in een taalgroep 
plaatsen. U moet er rekening mee houden dat u langer op de wachtlijst 
staat.

Volg Taal in de Wijk op sociale media: 
Telegram: t.me/taalindewijk
Facebook: facebook.com/taalindewijkalmere
Instagram: instagram.com/taalindewijkalmere 
Youtube: bit.ly/deschoorklaretaal 
Nieuwsbrief: http://eepurl.com/gOVrcH 
 
Klets en Koek
Wil je oefenen met Nederlands leren? Elke maandag ochtend organiseert 
wijkteam Literatuurwijk een gezellige ochtend, waar mensen elkaar 

Nederlands leren

mailto:taalindewijk%40deschoor.nl?subject=
http://t.me/taalindewijk
http://facebook.com/taalindewijkalmere
http://instagram.com/taalindewijkalmere
http://bit.ly/deschoorklaretaal
http://eepurl.com/gOVrcH
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kunnen ontmoeten en Nederlands kunnen oefenen. Dit is tijdens corona 
online maar anders in buurtcentrum de Inloop. 
Meer informatie en aanmelden via 06 36 46 31 88.

Taal in Huis
Heeft u moeite met lezen en schrijven en bent u niet in staat om 
groepsonderwijs te volgen? 

De VMCA biedt oefenhulp door middel van speciaal hiervoor opgeleide 
vrijwilligers. De vrijwilliger komt 1x per week thuis oefenen met lezen en 
schrijven. De deelnemer kan in zijn of haar vertrouwde omgeving werken 
aan een zelfgekozen doel.
Meer informatie: https://vmca.nl/vmca-project/taal-in-huis/ of neem 
contact op met het VMCA: 036 534 14 04.

Correctiehulp
Wil je graag teksten laten corrigeren op taal- en stijlfouten? Een 
vrijwilliger van het Gilde helpt.
Het project Correctiehulp Nederlands van het Gilde Almere brengt 
uitkomst!

Deze hulp is er voor alle inwoners van Almere die het geschreven 
Nederlands onvoldoende beheersen. Zeker ook voor mensen die van 
oorsprong een andere nationaliteit hebben en na inburgering de 
Nederlandse taal kunnen spreken maar voor wie geschreven teksten nog 
problemen oplevert.

Hoe aanmelden?
Neem contact op met het Gilde Almere via e-mail: gilde@vmca.nl, geef je 
naam, adres en telefoonnummer door en een korte omschrijving van de 
hulp die je nodig hebt.
Daarna word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en worden er 
enkele afspraken gemaakt. Vervolgens kunt je je stukken mailen naar je 
contactpersoon en krijg je ze gecorrigeerd via de mail terug, voorzien van 
aanwijzingen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

https://vmca.nl/vmca-project/taal-in-huis/
mailto:gilde%40vmca.nl?subject=
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Moms4Moms
Neem even de tijd voor jezelf; 
waar word jij blij van?

Ben jij een alleenstaande moeder 
en kun je wel wat hulp gebruiken 
om je leven beter op de rit te 
krijgen? Dan is Moms4Moms 
echt iets voor jou!

Voor wie?
Moms4Moms is er speciaal voor alleenstaande moeders in Almere van 27 
jaar en ouder, die een inkomen hebben op minimum (bijstand) niveau.
Wat kan ik als moeder verwachten?
Je maakt deel uit van een groep waarin jullie elkaar ondersteunen. Samen 
gaan jullie de uitdaging aan om te groeien op persoonlijk vlak. (H)
Erkenning is hierbij erg belangrijk. Een (vrijwillige) coach begeleidt de 
groep en de trajectbegeleider gaat individuele gesprekken met je aan. Een 
half jaar lang komen jullie twee dagdelen per week bij elkaar.

Wat doe je in dat halve jaar?
Je gaat aan de slag met jouw persoonlijke groei en op zoek naar jouw 
talenten. Aan het einde van het traject weet je wie je bent, wat je kunt, wat 
je wil en wat je daarvoor nodig hebt.

In het kort
• Je werkt aan talentontwikkeling door coaching en trajectbegeleiding
•  Je versterkt je netwerk door ontmoeting met andere moeders, coaches 

en professionals
• Je vergroot je zelfredzaamheid 
•  Je krijgt veel (praktische) informatie (o.a. over sociale voorzieningen, 

wet- en regelgeving)
• Je volgt een groepsgewijze training en krijgt individuele ondersteuning

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit project en de kansen die het jou biedt? 
Kijk dan op: www.moms4moms.nl

Activiteiten voor volwassenen

http://www.moms4moms.nl


17

> Inhoudsopgave

Creatief Leven 
De cursus Creatief Leven is voor volwassenen die zich eenzaam voelen en 
daar verandering in willen brengen. Je krijgt inzicht in wat eenzaamheid 
is, wat het met je doet en wat ervoor nodig is om eenzaamheid nu aan te 
pakken en in de toekomst te voorkomen. Verschillende opdrachten leren 
je op een andere manier te denken, zodat je weer meer jezelf wordt.

Groepscursus Creatief Leven
De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 12 deelnemers. Er zijn 
9 bijeenkomsten van elk 2 uur en er wordt verwacht dat je ook thuis
aan de opdrachten werkt.  

Er start een nieuwe cursus bij voldoende aanmeldingen. De startdatum, 
dag van de week en tijdstip, plus de locatie worden nog bepaald en
hangt af van de aanmeldingen. Kosten: € 50,00 inclusief werkboek en 
materialen, te voldoen bij aanvang van de cursus.
Er is ook de mogelijkheid de cursus digitaal te volgen met individuele 
ondersteuning. Kosten: € 50,00, inclusief materialen.

Voor meer informatie over eenzaamheid of de cursus Creatief Leven:
Vanessa Steenbergen, telefoon 06 14 67 71 31 of vsteenbergen@deschoor.nl

COPD Wandelclub De Wijkhoek
Iedere donderdagochtend om 11:30 uur komt de COPD-wandelclub van 
De Wijkhoek bij elkaar bij de Kinderboerderij Den Uylpark. In zeer rustig 
tempo lopen de deelnemers 4 km in de omgeving Stedenwijk Noord. 
Iedereen die het leuk vindt om een eindje te wandelen, is welkom. ‘Maar 
verwacht geen snelwandelclub,’ zegt Joke Rebel. Heeft u geen COPD, 
maar wel zin in een wandeling? Ook mensen met bijvoorbeeld diabetes zijn 
van harte welkom om mee te wandelen. Of als u graag wandelt en geen 
probleem heeft met een laag tempo dan kunt u ook aansluiten. 
Vooraf aanmelden is verplicht en kan bij Joke Rebel van De Wijkhoek op: 
06 41 36 49 32.

mailto:vsteenbergen%40deschoor.nl?subject=
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Vriendenkringen
Een groot aantal mensen is op zoek naar nieuwe sociale contacten. Een 
groep mensen met wie ze regelmatig iets leuks kunnen doen. Het vinden 
van deze mensen is alleen niet altijd even gemakkelijk. Hoe pak je dat aan? 
Waar vind je ze?

Ben jij op zoek naar nieuwe contacten?
Vriendenkringen van de VMCA kan hierbij een handje helpen. Wij helpen je 
mensen te vinden die dezelfde interesses, hobby’s en instelling hebben. 
Mensen met wie je op regelmatige basis samen iets leuks kunt 
ondernemen. Wij brengen jullie met elkaar in contact. Samen kun je dan 
bijvoorbeeld gaan wandelen, sporten, naar de bioscoop, een terrasje 
pakken of naar een museum.

De vriendengroep bestaat uit maximaal 8 personen en wordt in het begin 
begeleid door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger kan ook een lid van de 
groep zijn, begeleidt de eerste kennismaking en zorgt ervoor dat er 
regelmatig afspraken worden gemaakt. Meestal is dit één keer in de 
twee weken.

Als alles goed loopt, kan jullie Vriendenkring zonder begeleiding op eigen 
kracht verder.

Iets voor jou?
Vriendenkringen is er voor iedereen. Oud, jong, mannen, vrouwen, met of 
zonder beperking. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die door de zorg voor 
hun kinderen of andere omstandigheden hun sociale contacten zijn 
kwijtgeraakt, mannen die sinds kort in Almere wonen en het moeilijk 
vinden om nieuwe contacten aan te knopen en jongeren met een 
beperking die niet zomaar op iemand af stappen om kennis te maken.
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.vmca.nl/vmca-project/vriendenkringen/
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De Participatiefabriek 
In Het Boegbeeld vinden de activiteiten plaats van De Participatiefabriek. 
De Participatiefabriek is een werkervaringsproject in samenwerking met 
de Gemeente Almere en richt zich op:
1.  Zelfredzame werkzoekende 45-plussers en alleenstaande ouders met 

een uitkering
2.  Kwetsbare werkzoekenden met een bijstandsuitkering
3.  Bewoners in de wijk waar de Participatiefabriek staat die behoefte 

hebben aan activiteiten en diensten

Klik hier voor meer informatie over https://departicipatiefabriek.nl 

Vriendschap op Maat
Het aangaan, hebben en onderhouden 
van sociale contacten is niet voor 
iedereen een vanzelfsprekendheid. 
Mensen met een psychiatrische 
achtergrond ondervinden hier vaak 
problemen in.

Wil jij als vrijwilliger iets betekenen 
voor iemand die zich eenzaam voelt? Of voel jij je eenzaam en wil je graag 
een vrijwilliger als maatje? Lees dan verder!

Het contact met een maatje is gelijkwaardig. Koppelingen worden 
gemaakt op basis van voorkeuren en interesses. Je bepaalt samen hoe 
jullie contact eruit ziet en wanneer dit contact is. Jullie zien elkaar veelal 
eens per week of eens per twee weken. Het contact met elkaar ga je aan 
voor minimaal 1 jaar.

Vriendschap op Maat is bestemd voor volwassenen met een psychiatrische 
achtergrond. Je woont zelfstandig, bij je ouders of in een beschermde 
woonvorm in Almere. Je situatie is, op het moment van aanmelden, 
stabiel.

Aanmelden via: 036 134 04 14

https://departicipatiefabriek.nl
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Het seniorenwerk in Almere richt zich op alle senioren in de stad. 
Senioren die iets willen bijdragen of hun talenten willen inzetten voor de 
stad en haar bewoners. Senioren die vereenzaamd zijn of in een 
isolement dreigen terecht te komen. De Schoor organiseert samen met 
heel veel (senior) vrijwilligers allerlei activiteiten en projecten waaraan 
u deel kunt nemen.

Natuurlijk bestaan er al fantastische initiatieven, zowel van De Schoor als 
van partners in het sociale veld. Het is de kunst deze initiatieven zoveel 
mogelijk met elkaar te verbinden.

Het senioren werk geeft ook maandelijks de nieuwsbrief ‘AlmerePlus uit’ 
met actuele ontwikkelingen en een kalender met activiteiten. Deze 
verschijnt gedeeltelijk in de krant (Almere Deze Week). U kunt de 
AlmerePlus nieuwsbrief ook via de e-mail ontvangen. Wilt u zich hiervoor 
aanmelden? Ga dan naar: www.deschoor.nl/senioren en klik rechts op 
‘Nieuwsbrief AlmerePlus’.

Mariëtte Alberda is de ouderenwerker van Literatuurwijk en Stedenwijk
06 52 42 01 05 en malberda@deschoor.nl
Meer informatie over het ouderenwerk in Almere?
Neem een kijkje op de website: www.deschoor.nl/senioren 

Mantelzorg
Het geven van mantelzorg kan veel impact hebben op je leven. Veel 
mensen hebben naast zorgtaken ook een baan en/of een gezin. Jonge 
kinderen die opgroeien met zorg (jonge mantelzorgers) combineren de 
zorg thuis met school of studie. Het is belangrijk dat wanneer je mantel-
zorg geeft, je zelf gezond blijft en ook dingen voor jezelf kunt blijven doen.

Mantelzorg komt vaak ‘op je pad’; opeens krijg je te maken met een 
zorgsituatie en vaak veranderingen in de onderlinge relatie.
Bij het Expertisecentrum Mantelzorg kun je terecht met alle vragen die je 
tegenkomt als mantelzorger. Consulenten Mantelzorg geven je vrijblijvend 
en gratis advies en helpen je bij het vinden van de juiste ondersteuning. 
Ook kun je deelnemen aan activiteiten waaronder cursussen en gespreks-
tafels die erop gericht zijn vitaal te blijven en goed met de zorg om te gaan.

Senioren

http://www.deschoor.nl/senioren
mailto:malberda%40deschoor.nl?subject=
http://www.deschoor.nl/senioren
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Maak gebruik van deze mogelijkheden! Met een beetje hulp of onder-
steuning ben je goed voorbereid op de dingen de je tegen kunt komen in de 
zorg voor een ander. Zo zorg je ervoor dat de zorg je minder zorgen geeft 
en dat je naast de zorg voor de ander energie overhoudt om ook andere 
dingen te kunnen blijven doen! Kijk voor meer informatie op de website: 
www.vmca.nl/mantelzorg/mantelzorgers/

Pak samen de Diligencebus
Diligence biedt wisselende activiteiten voor 55+ buurtbewoners. In de bus 
is ruimte voor 7 personen, 1 opklapbare rolstoel en meerdere rollators. U 
kunt maximaal 2 personen per uitje opgeven en er geldt een maximum van 
4 uitjes per maand. Aan de uitjes zijn vaak extra kosten verbonden, 
bijvoorbeeld voor entree. Wilt u meer weten? Bekijk het programma op 
www.diligence-almere.nl of bel 036 202 20 44.

De Stichting Almeerse Senioren Theatergroep 
Gezellig met anderen naar een voorstelling, uit eten, op vakantie of samen 
iets ondernemen? De Stichting Almeerse Senioren Theatergroep (St. AST) 
organiseert bezoeken aan theatervoorstellingen, dagtochten, groeps-
bijeenkomsten, meerdaagse vakantiereizen, lunches en diners e.d. De 
groep bestaat momenteel uit ongeveer 200 Almeerse Senioren in de 
leeftijd van 50 tot 94 jaar. 

•  Het lidmaatschap is gratis!
•  Vrijwilligers van De Schoor zijn bij al onze activiteiten aanwezig en 

helpen u graag. U hoeft nergens voor te zorgen, zij regelen alles voor u!
•  Indien u een mobiliteitspas van Salders heeft dan kunt u eventueel 

gebruik maken van het collectieve taxivervoer, zodat u veilig uit- en 
thuiskomt.

•  Vaak is er een diner voor of na een voorstelling, wel zo gezellig om de 
deelnemers op een andere manier te leren kennen.

Wilt u graag eens mee, wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over het bedrag 
van uw bijdrage aan onze activiteiten of wilt u het programma ontvangen? 
Neem dan contact op met het secretariaat van de Almeerse Senioren 
Theatergroep: telefoon: 06 44 42 23 07 of per e-mail: verm6939@planet.nl
www.deschoor.nl/senioren/theatergroep 

http://www.vmca.nl/mantelzorg/mantelzorgers/
https://www.diligence-almere.nl
mailto:verm6939%40planet.nl?subject=
http://www.deschoor.nl/senioren/theatergroep
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Wegwijs in Almere (ouderenwerk)
Bent u op zoek naar een ontspannen of sportieve activiteit, een cursus, 
vrijwilligerswerk, vervoer of informatie over wonen, zorg en welzijn en u 
kunt wel wat hulp gebruiken bij deze zoektocht? Wegwijs in Almere van 
De Schoor heeft in Filmwijk een vrijwilliger die u begeleidt naar de juiste 
informatie, activiteit of voorziening. Wilt u hier gebruik van maken? Voor 
meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Mariette 
Alberda, coördinator ouderenwerk. E-mail: wegwijsinalmere@deschoor.nl

Medische keuring
Heeft u een medische keuring nodig? Bijvoorbeeld voor het verlengen van 
uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent? Of omdat uw groot rijbewijs 
(CD) verlengd moet worden? Of omdat uw gezondheid is veranderd door 
bijvoorbeeld suikerziekte, epilepsie of een beroerte/CVA? Maak dan een 
afspraak met de keuringsarts dhr. Sadiek, telefoon 036 720 09 11 
of e-mail info@rijbewijskeuringsarts.nl
Website: www.arboartsrijbewijskeuring.nl

Parkinson café
Parkinson café Almere is een trefpunt voor mensen met de ziekte van 
Par- kinson, hun partners, mantelzorgers, familie en kennissen. 
Informatie en ondersteuning in een positieve sfeer. Iedere tweede dinsdag 
van de maand van 13.30 tot 16.00 uur in het Filmwijkcentrum. Voor meer 
informatie stuur een e-mail naar parkinson.cafe.almere@gmail.com

mailto:wegwijsinalmere%40deschoor.nl?subject=
mailto:info%40rijbewijskeuringsarts.nl?subject=
http://www.arboartsrijbewijskeuring.nl
mailto:parkinson.cafe.almere%40gmail.com?subject=


23

> Inhoudsopgave

Scootmobiel Service 
In Literatuurwijk kunt u bij 
Gezondheidscentrum Archipel, 
gratis een scootmobiel lenen. 
Handig als u zelf (tijdelijk) 
minder goed ter been bent, 
maar ook als u bezoek krijgt 
van mensen die niet goed 
kunnen lopen. Een leen-
scootmobiel geeft u de vrijheid 
om zelfstandig te reizen in 
Almere, wanneer u maar wilt. U hoeft geen aanvraag in te dienen bij de 
gemeente en u heeft ook geen omkijken naar onderhoud en stalling. Voor 
het gebruiken van een leen-scootmobiel vult u een formulier in bij het 
uitleenpunt met een kopie van uw legitimatiebewijs en u kunt meteen op 
pad. Er zijn ook lessen: u leert dan meer over hoe de scootmobiel werkt 
en u krijgt de basisvaardigheden van het besturen ervan onder de knie.

Ophaallocatie
Poëziestraat 166, Almere

Wilt u gebruikmaken van een leenscootmobiel, maar kunt u de 
scootmobiel niet zelf ophalen en/of terugbrengen? En is er niemand in 
uw directe omgeving beschikbaar? Dan staat de haal- en brengservice 
voor u klaar. 

De haal- en brengservice van de meeste uitleenpunten wordt verzorgd 
door de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA). De VMCA is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur via 
telefoonnummer 036 534 14 04.

ANWB AutoMaatje
Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet 
je daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder 
de mensen! ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige 
chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine 
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onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige 
chauffeur. 

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis 
bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de 
ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen 
mobiel en actief te blijven.

Aanmelden kan via: 036 534 14 04 (vraag naar Automaatje) of mail naar 
automaatje@vmca.nl

Fietsmaatjes Almere 
Fietsmaatjes Almere is er voor 
mensen die er graag op uit 
gaan met de fiets maar dit door 
een beperking (zien, horen, 
cognitie bv. dementie) niet 
meer zelfstandig kunnen. Ook 
mensen die kampen met 
eenzaamheid behoren tot onze 
doelgroep. Zij zijn onze gasten. 

Fietsmaatjes is meer dan fietsen alleen!
Fietsmaatjes Almere koppelt elke gast aan een vrijwilliger, volgens een 
beproefd concept. Vele fietsmaatjes zijn dan ook echte maatjes geworden!
Onze vrijwilligers zijn van alle leeftijden en houden van fietsen en hebben 
aandacht voor het leggen van persoonlijke contacten. Samen maken de 
gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische 
trapondersteuning. Hierdoor zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, 
en krijgen ze meer sociale contacten.

Voor meer informatie: www.fietsmaatjesalmere.nl

mailto:automaatje%40vmca.nl?subject=
http://www.fietsmaatjesalmere.nl
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Jonge mantelzorger
Een jongere tussen de 4 en 24 jaar die opgroeit in een gezin waar iemand 
langdurig extra zorg nodig heeft, is een jonge mantelzorger. Denk 
bijvoorbeeld aan: een broertje of zusje met een verstandelijke beperking, 
een moeder met een psychiatrische aandoening, een vader met een 
handicap of een ongeneeslijke ziekte. Een jonge mantelzorger maakt zich 
vaak zorgen over de thuissituatie, moet vaak ‘meezorgen’ en krijgt zelf 
minder zorg en aandacht. Dit heeft veel invloed op hun leven en hun 
ontwikkeling.

Tijdens de me-time trainingen en workshops worden de jonge zorgers op 
een leuke manier uitgedaagd om hun zorgen te delen. Daarnaast krijgen 
zij handvatten om beter met hun situatie om te kunnen gaan.

Meer informatie of een jonge zorger inschrijven? 
jongemantelzorgers@vmca.nl of 036 534 14 04

Respijtzorg
Als je intensief voor een ander zorgt, is het prettig wanneer je de zorg 
tijdelijk kunt overdragen aan een ander. Dit om even tijd te hebben voor 
jezelf of om bijvoorbeeld zelf op vakantie te kunnen gaan.
Door de zorg tijdelijk over te dragen kun je er even van loskomen en kun je 
nieuwe energie opdoen. Vrijwilligers van de Intensieve Vrijwillige 
Thuiszorg of een maatje komen bij je thuis.

Bij intensieve vrijwillige thuiszorg (IVT) komt een vrijwilliger je thuis 
ondersteunen. Dit wordt gedaan bij zwaardere zorgvragen. Denk bijvoor-
beeld aan dementie, een chronisch en/of ernstig zieke in de thuissituatie. 
De vrijwilliger komt een aantal uren per week waardoor de mantelzorger 
(meestal de partner of een familielid) even tijd voor zichzelf heeft.

Mogelijkheden hiervoor zijn:
Held in Huis – voor wanneer je een dagdeel of zelfs een paardagen weg 
wilt en je degene waar je voor zorgt niet alleen kunt laten
Maatje – een vrijwilliger die wekelijks bij je langs komt en iets onderneemt 
met degene waar je voor zorgt. Je kunt er dan even uit. 
Aanmelden kan via: 036 534 14 04 of via heldinhuis@vmca.nl

Zorgvragen

mailto:jongemantelzorgers%40vmca.nl?subject=
mailto:heldinhuis%40vmca.nl?subject=
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Sporten met een beperking
Heb je een verstandelijke beperking of ken je iemand met een 
verstandelijke beperking die graag wil gaan sporten, dan kan dit via 
SuperCool. Het geeft niet hoe oud of jong je bent en of je goed bent in 
sporten of niet. Als je maar lekker wil bewegen en wilt gaan sporten. 
Je kunt je aanmelden via: meedoen@supercoolalmere.nl 
of via 06 13 09 06 43.

Het Schakelteam 
Almere Stedenwijk is het schakelpunt voor bewoners met psychische 
kwetsbaarheid en voor alle mensen die er mee te maken hebben. Het 
Schakelteam bestaat uit medewerkers met verschillende expertises, 
waaronder ook een ervaringsdeskundige.

Heeft u vragen in relatie tot psychische problematiek, heeft u zelf een 
luisterend oor of ondersteuning nodig, zoekt u hulp voor anderen of wilt u 
zelf (lotgenoten) hulp bieden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u 
graag op weg. We hebben een overzicht van het actuele aanbod in de wijk 
op het gebied van activiteiten, inloop, buddy’s, informele en professionele 
begeleiding. 

We versterken bestaande steunnetwerken en bouwen waar nodig aan 
nieuwe. Het Schakelteam zorgt ervoor dat u antwoord krijgt op uw vraag, 
op de juiste plek terecht komt of in contact komt met de juiste persoon. 
Het Schakelteam verbindt en helpt mensen verder, het Schakelteam 
behandelt niet.

Wandelgroep
Wij zijn bereikbaar via de telefoon, Whatsapp, e-mail en Facebook. U kunt 
ons ook altijd persoonlijk aanspreken. Met de lockdown zijn onze 
vraaguren opgeschort. Vanaf dat moment zijn we geregeld de wijk in 
gegaan. Elke 2e woensdag van de maand maken wij nu een wandeling 
door de wijk. Iedereen mag zich hierbij aansluiten. We starten bij 
inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39. We verzamelen om 9.00 uur. Op 
gepaste afstand kunt u met elkaar of met ons een praatje maken of 
gewoon gezellig meewandelen.

mailto:meedoen%40supercoolalmere.nl?subject=
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Luisteren en meedenken
“Zelf heb ik ervaren hoe psychische klachten tot grote ontwrichting van 
mijn leven hebben geleid. Naast mijn gezondheid verloor ik werk en 
toekomstperspectief. Ik stond hierdoor heel onzeker in het leven en ver 
weg van de maatschappij. Toen ik weer meer actief werd riep dat heel veel 
vragen bij mij op en wist ik niet waar ik moest beginnen, wat er was, wat ik 
kon of wilde. Als er toen een Schakelteam was geweest had ik zeker 
contact gezocht. Iemand die met je kan meedenken in die situatie is heel 
fijn,” aldus Sabine Bulder - medewerker van het Schakelteam.
Ook is het Schakelteam er voor mensen die in hun omgeving te maken 
hebben met psychisch kwetsbare mensen en advies nodig hebben.
Voor meer informatie kijk op www.schakelteam-almere.nl/stedenwijk

NAH Forum Almere

Je krijgt de diagnose NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). En wat dan?
Je wordt ontslagen uit het ziekenhuis, wellicht heb je een revalidatietraject 
achter de rug, en dan zit je thuis. Waar kun je terecht met al je vragen, hoe 
regel je je huishouden, je administratie en financiën? Kun je wel weer aan 
de slag bij je werkgever? En wat als dat niet zo is? Hoe ga je om met alle 
veranderingen in je leven.
 
Of je nu een partner hebt of single bent, ook voor je naasten (partner, 
gezin, familieleden) verandert er verschrikkelijk veel.

Hersenletsel heb je nooit alleen.
Daarom is NAH Forum Almere er. NAH Forum Almere is opgericht door 
en voor mensen met NAH. Echte ervaringsdeskundigen dus. En ook 
mantelzorgers vind je bij ons.
 
Wij bieden een luisterend oor aan iedereen die met NAH te maken krijgt, 
dus niet alleen NAH’ers, maar ook de mantelzorgers en andere 
gezinsleden. Wij kunnen de problemen die je ondervindt door het 
hersenletsel niet voor je oplossen, maar wij kunnen je wel helpen een weg 
te vinden in het woud van organisaties die je kunnen ondersteunen.
 

http://www.schakelteam-almere.nl/stedenwijk
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Normaal heeft het NAH Forum Almere 6 infopunten verdeeld over alle 
stadsdelen, die elke werkdag geopend zijn. Dagen en tijden zijn te vinden 
op www.nahforumalmere.nl
 

Vanwege de coronacrisis hebben wij de infopunten moeten sluiten. 
Wij zijn wel dagelijks van 10:00 - 14:00 uur telefonisch bereikbaar op 
06 82 24 64 87 (voor advies of gewoon een luisterend oor).
Mocht het noodzakelijk zijn dat een fysieke afspraak nodig is, dan kan 
er een afspraak gemaakt worden bij de wijkhoek op Assenplein 1 te 
Almere Stad. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het NAH Forum 
Almere. Telefoon 06 82 24 64 87, email nah@altica.nl
of www.nahforumalmere.nl

http://www.nahforumalmere.nl
mailto:nah%40altica.nl?subject=
http://www.nahforumalmere.nl


29

> Inhoudsopgave

De Zuiderpoort 
Het Diaconaal Team wil er zijn voor een ieder die, op welke manier dan 
ook, praktische ondersteuning of hulp nodig heeft. Denk aan b.v. 
boodschappen doen, oppas, hond uitlaten, medicijnen ophalen of andere 
praktische hulp. U kunt voor hulp contact opnemen met het Diaconaal 
Team. Ook zijn wij aangesloten bij het initiatief Nietalleen.nl. 

Het pastoraal team kunt u ook om hulp vragen. Geestelijke begeleiding, 
een goed gesprek in nood, een luisteren oor, het kan allemaal. U kunt een 
mail sturen aan predikant@de-zuiderpoort.nl of het nummer van de kerk 
bellen: 036 533 60 33 Voor meer informatie: www.de-zuiderpoort.nl

Talent in opleiding (TIO) 

Ons verhaal
Wij vinden dat iedereen het vermogen heeft om te groeien. Door in elke 
levensfase goed en voldoende te bewegen kan iedereen het beste uit 
zichzelf halen en de beste omstandigheden voor zichzelf creëren voor een 
actief en gezond leven!

Missie
Talent in Opleiding brengt iedereen in beweging voor een actief en gezond 
leven!

Iedereen in beweging
Ons streven is om, vanuit onze eigen intrinsieke motivatie, anderen te 
inspireren om deel te nemen aan sport en bewegen! We nemen 
belemmeringen weg en bieden een extra steuntje als het nodig is, zodat 
iedereen ervaart dat bewegen niet alleen gezond is, maar ook leuk is om 
te doen. Alleen dan komen mensen duurzaam in beweging!

Wat doen we?
Wij bieden in samenwerking met onze partners laagdrempelige sport- en 
beweegactiviteiten aan voor iedereen. Iedereen moet dicht bij huis 
laagdrempelig kunnen sporten en bewegen. Daarnaast ontwikkelen en 
begeleiden wij preventieve en curatieve programma’s voor doelgroepen 
die moeizaam in beweging komen of extra ondersteuning nodig hebben. 

Buurt- en vrijwilligersorganisaties

mailto:predikant%40de-zuiderpoort.nl?subject=
http://www.de-zuiderpoort.nl
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Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.
Voor meer informatie: www.talentinopleiding.nl
of www.facebook.com/Talentinopleiding/

Buurtpreventieteam
Almere heeft in bijna alle wijken een Buurtpreventieteam! Deze teams 
bestaan uit buurtbewoners, zijn herkenbaar aan de gele hesjes en lopen in 
de wijk om de wijk schoon, heel en veilig te houden in samenwerking met 
gemeente, politie en handhaving.

Deze teams kunnen altijd wat versterking gebruiken! Meld jij je aan?
Is er nog geen buurtpreventieteam in jouw wijk? En wil jij helpen om dit 
team op te zetten? Neem dan contact op met de veiligheidsmanager 
(14 036) of de wijkagent (0900-8844) en/of zoek contact met een van de 
andere buurtpreventieteams. Zij kunnen je zeker enthousiast vertellen 
over de meerwaarde van zo’n team.

Meer weten: https://veilig.almere.nl/burgerparticipatie/buurtpreventie

Het Collectief Stedenwijk Zuid Groen
Het Collectief Stedenwijk Zuid Groen organiseert, zoals gezegd, meerdere 
acties in de wijk. Zo wordt er om de week op zaterdagochtend van 
9.30 uur – 12.00 uur onderhoud gepleegd in het Spanningsveldbos (bij de 
volkstuinen), zijn er snipperpaden en takkenrillen aangelegd in dat bos, 
zijn er twee composthopen aangelegd bij de volkstuinen, worden in de 
zomer elke maandagavond berenklauwen uit het groengebied verwijderd, 
wordt in onze wijk de zwerfvuil-estafette gecoördineerd, en er wordt twee 
keer per jaar een grote schoonmaakactie gehouden.

Bij al deze activiteiten zijn meer helpende handen van harte welkom en 
Het Collectief staat te trappelen om meer ideeën voor een groene, veilige 
en sociale wijk verder uit te werken. Zo willen we bijvoorbeeld een 
voedselbos aanleggen naast de volkstuinen. Ook willen we het bos 
toegankelijker maken voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. 
Uiteraard staan we ook open voor nieuwe ideeën van bewoners voor een 
groene, veilige en sociale wijk. 

http://www.talentinopleiding.nl
mailto:www.facebook.com/Talentinopleiding/?subject=
https://veilig.almere.nl/burgerparticipatie/buurtpreventie
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Als u zin en tijd heeft om hierbij mee te helpen, kunt u zich te allen tijde 
aanmelden via collectiefstedenwijkzuidgroen@gmail.com of bellen met 
Jakob Louw (06 20 67 44 20).

Als ik later groot ben....
Wat wil jij later worden? Misschien wel brandweerman, ballerina, 
voetballer of DJ? Soms heb je hulp, les, training of spullen nodig om je 
dromen te bereiken. Vul het formulier op de website in en wij gaan met 
jouw droom of vraag aan de slag.

Met verschillende organisaties in de stad zorgen we ervoor dat iedere 
vraag een passende oplossing krijgt. We onderzoeken samen hoe we jou 
een stapje dichterbij jouw toekomstdroom kunnen brengen.
Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem contact met ons op, we 
gaan met iedereen in gesprek!

Je kunt makkelijk met ons in contact komen via: 
www.alsiklatergrootbeninalmere.nl, mail, WhatsApp, SMS of bel met 
Annemette op 06 22 37 88 63.

What’s up Literatuurwijk 
In Literatuurwijk is een groep bewoners actief die samen met 
professionals een frisse en informatieve wijkkrant uitbrengen voor 
iedereen die in Literatuurwijk woont. 

De krant is te downloaden via www.deschoor.nl/wijkteams/literatuurwijk 

U kunt hem ook lezen op facebook: 
www.facebook.com/WijkteamLiteratuurwijk

Heeft u ook iets leuks of interessant te vertellen aan de bewoners 
van Literatuurwijk? Uw bijdrage kunt u mailen naar: 
whatsupliteratuurwijk@mail.com (vóór de 15de van de maand).

mailto:collectiefstedenwijkzuidgroen%40gmail.com?subject=
http://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl
http://www.deschoor.nl/wijkteams/literatuurwijk
http://www.facebook.com/WijkteamLiteratuurwijk
mailto:whatsupliteratuurwijk%40mail.com?subject=
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Mooi Zo Goed Zo
Dé maatschappelijke matchmaker Mooi Zo Goed Zo (MZGZ) ondersteunt 
sinds 1995 vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die 
bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in Almere. Mooi Zo Goed Zo
brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod 
daarvan bij elkaar. Initiatiefnemers met eenzelfde soort initiatief worden, 
indien gewenst door initiatiefnemers, met elkaar in contact gebracht.
Mooi Zo Goed Zo werkt samen met veel bedrijven, non-profit organisaties, 
bewoners(groepen) en gemeentelijke afdelingen. Mede dankzij het brede 
netwerk kan Mooi Zo Goed Zo snel matches maken; wij weten wie we 
kunnen benaderen en welke instantie(s) of afdeling(en) binnen de 
gemeente u verder op weg kan(kunnen) helpen.

Doelstelling
Bewonersinitiatieven en maatschappelijk ondernemen in Almere 
stimuleren, ondersteunen en verbinden. 

Voorbeeldprojecten
•  Het maken van de omheining voor een skelterbaan.
•  Een notaris die kosteloos een stichtingsakte passeert.
•  Een bedrijf zet zich met 60 mensen in om huisjes van licht verstandelijk 

gehandicapte moeders bewoonbaar te maken.
•  Bewoners fleuren hun wijk op door boomtuintjes aan te leggen en 

Hanging Baskets te plaatsen in lantaarnpalen.
 
Mee Doen? 
Draagt u een steentje bij aan een mooier, gezelliger, socialer Almere? U 
kunt het verschil maken in Almere door uw vraag of aanbod kenbaar te 
maken bij Mooi Zo Goed Zo.

Kijk voor meer informatie op www.mooizogoedzo.nl

http://www.mooizogoedzo.nl
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Wijkbudget en Samen Sterk budget
Heeft u een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of 
helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of wilt u iets 
voor een ander betekenen? De gemeente nodigt u uit om plannen te 
bedenken waarmee u uw omgeving kunt verbeteren. Bijvoorbeeld om: 
• Het groen in de eigen straat te onderhouden,
• De wijk veiliger te maken,
• Een buurtfeest te organiseren,
• Een taalklasje op te zetten,
• Samen met anderen sportieve activiteiten te ondernemen of
•  Een vrijwillige haal- en brengservice op te zetten om ouderen naar 

buurtcentra te brengen zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkteam.

Crowdfunding
Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. 
Via Voor je uurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen 
met anderen kleur aan je omgeving. Meer informatie is te vinden op 
www.voorjebuurt.nl

Floriade Parade
In de aanloop van de Floriade in 2022 reikt de gemeente Almere iedere 
maand cheques uit voor ideeën die bijdragen aan een groen en gezond 
Almere. Meer informatie over de Floriade Parade vind je op 
https://groenengezond.almere.nl/meedoen/floriade-parade 

Oranjefonds
Ieder jaar is er in het voorjaar (NLdoet) en in het najaar (Burendag) de 
mogelijkheid om bij het Oranjefonds een bedrag aan te vragen voor 
activiteiten in je straat of wijk. Heb je geen eigen vereniging of stichting? 
Dan kan de aanvraag via De Schoor Welzijn Almere gedaan worden. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met de opbouwwerker in het 
wijkteam. Kijk ook eens op de website www.oranjefonds.nl

Budgetten voor de buurt

http://www.voorjebuurt.nl
https://groenengezond.almere.nl/meedoen/floriade-parade
http://www.oranjefonds.nl
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Jeugdfonds sport & cultuur
Wil je kind graag op voetballen, 
muziekles, turnen, 
streetdance, judo of aan 
theater doen maar is er thuis te 
weinig geld? Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur helpt! We zijn 
er ook voor zzp’ers met te 
weinig opdrachten of als je als 
gevolg van de coronacrisis 
geldzorgen hebt. Wij betalen 
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het 
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de 
huur van een instrument.

Hoe werkt het?
1)  De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair 

(buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal 
wijkteam);

2)  De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3)  De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd 

is en laat dit je dat weten;
4)  Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool 

of andere organisatie waar je kind op les wil;
5)  Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/

lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen 
of een verjaardagsbox? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkteam.

Fondsen
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Kinderhulp Nederland 
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland in armoede. 
En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met tóch een fiets, een dagje 
uit, kleding of opleiding. Zodat ook deze kinderen het gevoel hebben erbij 
te horen. Nu en in de toekomst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkteam.

Stichting jarige Job
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op 
school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit 
niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te 
weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen 
deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en 
kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf 
ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!

www.stichtingjarigejob.nl

Uitgesteld Kinderfeestje
Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en 
organiseren voor kwetsbare kinderen (groep 2 t/m 8) die langdurig in 
armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje 
kunnen vieren. 

Enkele van onze thema’s: sport, cultuur, natuur, techniek en creativiteit. 
Alle feestjes vinden buitenshuis plaats, omdat thuis organiseren vaak niet 
mogelijk is. Bovendien nemen we zo ook de ouders een zorg uit handen: 
ook zij kunnen genieten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkteam.

http://www.stichtingjarigejob.nl
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Wijkteam
Literatuurwijk en Stedenwijk
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