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voor jou!
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Wijksteunpunt (WSP)

Openingstijden inloop Wijksteunpunt:

Heb je vragen op het gebied van zorg, welzijn, dagbesteding, 
werk, wonen, gezinsrelaties, geld of over opgroeien en 
opvoeden. Voor jezelf of voor een familielid, vriend of buur? 
Dan kun je terecht bij het gratis Wijksteunpunt. Samen met jou 
kijken de vrijwilligers en medewerkers van het Wijksteunpunt 
naar wat je zelf kunt doen of met hulp van mensen in jouw 
omgeving. Lukt dit niet, dan zoeken we gezamenlijk naar 
gespecialiseerde hulp.

Voor meer informatie kun je ook 
nog onze contactgegevens op de 

achterzijde bekijken!

Ons team zit elke werkdag van 10:00 tot 12:00 uur klaar om  
jou te woord te staan. Het Wijksteunpunt De Meerwijk in de 
bibliotheek in Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP.
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Edam Volendam voor Elkaar

Edam-Volendam Voor Elkaar is een website waarop vraag en 
aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komt. Elkaar helpen, 
daar gaat het om. Helpen met datgene waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt.

Heb je een vlotte babbel, talent voor techniek, een passie voor 
poetsen, een sterke arm voor een boodschappentas, of ga je 
graag wandelen? Je kunt er iemand mee helpen!

Op de website staan alle hulpvragen voor vrijwilligers in onze 
gemeente. Zo zie je snel wie je bij jou in de buurt happy kan 
maken. Je kunt ook zelf om hulp vragen.

Om een oproepje te plaatsen heb je een account nodig. Wil je 
een dienst aanbieden of vragen, maak dan een account aan. 
Samen zorgen we voor een happy Edam-Volendam!

Bekijk de website
voor informatie!
www.edamvolendamvoorelkaar.nl
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0299 - 391507

075 - 2060011

0299 - 398 398

0299 - 391 507

www.edam-volendam.nl/wijksteunpunt

www.desmd.nl

www.edam-volendam.nl

www.edamvolendamvoorelkaar.nl

wijksteunpunt@desmd.nl

info@desmd.nl

info@edam-volendam.nl

 info@edamvolendamvoorelkaar.nl

Contact
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