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Worstelt u met een probleem en weet u niet goed 
waar u terecht kunt?  Kent u iemand in de omgeving 
die ondersteuning of hulp nodig heeft? Wilt u 
vrijwilligerswerk doen maar weet u niet zo goed waar 
of wat? Zoekt u een vrijetijdsbesteding in de buurt?  
Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

MeerWaarde dichtbij! 
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Hoofddorp

 Floriande

 Overbos

MeerWaarde PlusPunt Overbos

Inloopspreekuren:
Maandagochtend: 09:30  - 12:30 uur
Dinsdagochtend: 09:30  - 12:30 uur
Donderdagmiddag:  13:00  - 16:00 uur 
Andere dagen/tijden op afspraak.

De Boskern, Liesbos 24, 2134 SB, Hoofddorp 
T  06 - 57 61 97 38
E  pluspuntoverbos@meerwaarde.nl

04/2017

Hoofddorp-West



“Loes en ik zijn 
al ruim 2 jaar 

maatjes. We delen 
dezelfde 

interesses en 
gaan af en 
toe samen 

naar het 
theater”  



Volwassenen >23, 65+ 
Informatie, advies over of ondersteuning bij:
 Opgroei- en opvoedproblemen.
 Relatieproblemen of echtscheiding.
 Psychosociale problemen.
 Weer beter in je vel komen en je gezonder voelen.
  Nieuwe contacten maken, in contact blijven met 
leeftijdsgenoten of vinden van een maatje.

 Het vinden van vrijwilligerswerk of vinden van een vrijwilliger.
  Het verbeteren of leren van bepaalde vaardigheden als 
vrijwilliger.

 Sociaaljuridische vraagstukken (regels en regelgeving).
  Vraagstukken over sociale zekerheid, belastingen, schulden, 
budgetteren en wonen.

  Bezwaarschriften schrijven, formulieren invullen en bellen met 
instanties.

 De thuisadministratie op orde brengen.
 Scholing, omscholing of het vinden van (ander-) werk.
 Beter worden in de Nederlandse taal en cultuur.
 Leren van vaardigheden op computer en internet.
 Conflicten met buren.
  De organisatie van een activiteit of realisatie van een initiatief 
voor de straat/buurt.

 Het aanvragen van de regeling ‘Haarlemmermeer doet mee’.
 Langer zelfstandig blijven wonen of zoeken naar woonruimte.
  Huisvestingsvragen over onder andere woonruimteverdeling, 
huurovereenkomst en woningonderhoud.

 Vragen over zorg en welzijnsvoorzieningen in de buurt.
  Doorverwijzing naar zorg- en hulpverleners in de buurt, 
vrijwillig en professioneel. Bijvoorbeeld voor hulp bij het 
verzorgen van een zieke/demente partner.

W
aarvoor kunt u bij ons terecht



“Zelf een 
voetbaltoernooi 
organiseren voor 

de wijk, dat 
was leuk en 

leerzaam 
tegelijk”



Jeugd <12 en gezinnen 
Informatie, advies over of ondersteuning bij:
 De interactie tussen ouder en kind tot 1 jaar. Via verwijzing.
  Een goede aansluiting op de basisschool voor peuters.  
Via verwijzing.

  De voorbereiding van kleuters die naar groep 3 gaan.  
Via verwijzing.

  De taalvaardigheid van kinderen in groep 1, 2 en 3.  
In overleg met school.

 Het wennen om te spelen met andere kinderen.
  Het ontmoeten en uitwisselen van ervaringen met andere 
ouders van jonge kinderen.

 Taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. 
 De weerbaarheid van kinderen vergroten.  
 Het sociaal ‘handiger’ worden van kinderen.
 Het makkelijk(er) instromen in de brugklas.
 Scheidingssituaties.
  Omgang met stress, spanning of verdriet veroorzaakt door 
bijvoorbeeld de situatie thuis, op school of door vriendjes.

 Opvoeden van een kind met gedragsproblemen.
  Problemen in het gezin die te klein zijn voor professionele 
hulpverlening en te groot om er zelf uit te komen. 

Jeugd >12 – 23 
Informatie, advies over of ondersteuning bij:
 De persoonlijke en sociale ontwikkeling. 
  Bij vragen of problemen die ook na gesprekken met ouders 
en/of vrienden, nog steeds onoplosbaar lijken.

  Vragen over regelgeving, sociale zekerheid, belastingen, 
schulden, budgetteren en zelfstandig wonen.

  Invloed hebben op de eigen omgeving, plannen voor de buurt 
en uitvoering van eigen ideeën.

 Nieuwe vrienden maken.
 De baas blijven over eigen seksuele leven en relaties. 
  Eigen kwaliteiten en talenten ontdekken en verder 
ontwikkelen.

 Opleidings- of beroepskeuze of vinden van een (bij-)baan.
  Het maken van keuzes met betrekking tot school, werk, thuis 
of vrije tijd.

W
aarvoor kunt u bij ons terecht



Team 

Cursus- & activiteitenaanbod
Kijk voor ons complete aanbod op
www.meerwaarde.nl/activiteiten 
Selecteer Hoofddorp-West.

Vragen hierover? Bel of mail ons 
Cursusbureau.
T  023 - 569 88 61 (bereikbaar ma t/m vrij 

van 09:00 – 12:00 uur)
E cursusbureau@meerwaarde.nl

1  Toos Aerts
 toos.aerts@meerwaarde.nl

2  Aysun Aydemir 
 aysun.aydemir@meerwaarde.nl

3  Susan Chattellon
 susan.chattellon@meerwaarde.nl

4  Mary van der Drift
 mary.vanderdrift.nl

5  Fatima Eloche
 fatima.eloche@meerwaarde.nl

6  Elly Folkerts
 elly.folkerts@meerwaarde.nl

7  Jeroen Gunneman
 jeroen.gunneman@meerwaarde.nl

8  Mustapha el Moumene
 mustapha.elmoumene@meerwaarde.nl

9  Nick Nijman 
 nick.nijman@meerwaarde.nl

10  Rachelle Paalvast
 rachelle.paalvast@meerwaarde.nl 

11  Erik Schoe
 erik.schoe@meerwaarde.nl

12  Bram Schrijnen
 bram.schrijnen@meerwaarde.nl
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Vrijwilliger vinden of worden?
Op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl 
kunt u hulpvragen stellen of hulp 
aanbieden. Wilt u liever persoonlijk contact? 
Kom dan naar het inloopspreekuur bij 
MeerWaarde van maandag t/m vrijdag van 
10:00 – 12:30 uur, Dokter Van Dorstenstraat 1. 

Liever op afspraak? Mail dan naar 
info@haarlemmermeervoorelkaar.nl

Hoofddorp-West
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13  Nelleke van Wonderen 
 nelleke.vanwonderen@meerwaarde.nl
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