
Het project wordt mogelijk gemaakt 

met subsidie van de gemeente Hoorn

Organisaties
Meedoen Mogelijk Maken is een initiatief van Wilgaerden, Omring, 
Geriant, Vrijwilligerspunt, Stichting Netwerk, LeekerweideGroep, 
Esdégé-Reigersdaal en MEE & de Wering. 

Het project wordt gesteund door de Stichting Ouderenraad Hoorn,  
Schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn, Tennisvereniging De Hulk en 
Team Sport. 

Project Meedoen Mogelijk maken
088 - 00 75 000
hoorn@mailmee.nl
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Via het project Meedoen Mogelijk Maken 
krijg je de kans om aan de slag te gaan. 

Zit je thuis? 

Ben je toe aan verandering?

Bel 088 - 00 75 000 
en meld je aan!09
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Zit je veel thuis? Wil je daar verandering in brengen maar weet je niet 
hoe? Wil je actiever zijn?
Via het project Meedoen Mogelijk Maken krijg je de kans om actief aan 
de slag te gaan!

Je mogelijkheden, je talenten en welke activiteit het best bij je past 
staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan vrijetijdsbesteding, sport, 
vrijwilligerswerk of werkervaring opdoen. Zo kom je weer onder de 
mensen en doe je activiteiten waar je energie van krijgt.

Hoe?
Wat heb je nodig om aan de activiteit deel te nemen? Dat gaan we 
ontdekken door goed naar je te luisteren. We sluiten aan bij jouw 
interesses en kwaliteiten. 
Jouw wensen zijn ons uitgangspunt, maar we kijken ook naar wat 
haalbaar is. 
En we ondersteunen je waar nodig. 

Meedoen Mogelijk Maken



Aanmelden
Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het meedoen aan activiteiten 
of bij werk(ervaring)? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dan 
gaan we samen aan de slag. 

Bel 088-00 75 000 voor een afspraak om meedoen mogelijk te maken. 
Of stuur een mail naar: hoorn@mailmee.nl. 
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Kosten
Deelname aan Meedoen Mogelijk 
Maken is gratis dankzij subsidie 
van gemeente Hoorn. Wat heb jij nodig 

om mee te kunnen 

doen?




