De wijkcentra zijn Wel open en straks nog meer!
Veel mensen denken dat de wijkcentra helemaal dicht zijn in deze lockdown-tijd. Dat is onjuist. De 2e
Kamer besloot eerder: Hou de buurthuizen open voor mensen die het nodig hebben, die vragen
hebben. Met de bekende corona-spelregels natuurlijk en veilig ingericht met ruime plekken en
ventilatie. Zo gauw het weer mag/kan, gaan we verder open voor onze vaste groepsactiviteiten.
Activiteiten voor volwassenen en ouderen op het gebied van je eigen ontwikkeling, je vaardigheden,
je gezondheid, gezelligheid, want daaraan is behoefte.
Op dit moment (februari) weten mensen die het sociaal wijkteam nodig hebben voor allerlei
hulpvragen wijkcentrum de Horizon te vinden in de Ambonstraat 2 ( bij het Nieuw-Guineaplein).
Gewoon even telefonisch afspreken. Mensen die het SIG nodig hebben rond vragen voor mensen
met een beperking komen langs op die manier. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit sinds kort ook in
de Horizon rond allerlei opvoedingsvragen, handig en op afspraak! Een start-gesprek over thuiszorg
kan thuis of in het wijkcentrum met Zorgbalans of Buurtzorg Noord.
DOCK Haarlem biedt vanaf februari ook rustige plekken gratis aan voor buurtbewoners vanaf 10 jaar,
die thuis geen rustige (werk) plek hebben voor zichzelf. Om ongestoord hun (school-)werk, leeswerk
enz. te kunnen doen of effe niets. Na afspraak, in overleg, met maatwerk, via tel. 0888555175 (3) .
Er worden in deze coronatijd nog diverse diensten aangepast aangeboden vanuit bepaalde
wijkcentra: zoals vervoer, soep of maaltijdservice, boodschappen helpen doen, de Altijd Contactlijn
(voor een praatje of hulp tel 0888555195), wandelgroep-activiteit enzovoort.
Kortom, er kan meer dan je denkt hier als het nodig is, en straks nog meer! Dit geldt voor Bij
Bosshardt in de Bandoengstraat, de Fjord aan de Paul Krugerkade en de bibliotheek. Wie zoekt, zal
vinden!
Telefoonnummers organisaties : A) DOCK De Horizon tel. 0888555186 -B) Bosshardt tel. 0235379231
C) De Fjord tel. 023-5438628 D) Sociaal wijkteam Noord-noord tel. 023-5430995 E) Vrijwillige
Vervoersdienst tel. 023-5436015 F) SIG De Horizon tel. (volgt nog) G) Zorgbalans-buurtteam
Indischebuurt e.o. tel. 0881189255 H) Buurtzorg Noord tel. 0610826850 I) CJG tel.0889958484
J) Bibliotheek Noord tel. 0235115300
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