
SOCIALE KAART BURENNETWERK (Europawijk HAARLEM)
 In deze sociale kaart ziet u wat er allemaal te doen is in Europawijk
 en welke ondersteuning er zoal in de wijk en/of stad is.

In veel buurten zijn mogelijkheden voor ontmoeting, 
bijvoorbeeld meedoen aan een activiteit of samen 
van een maaltijd genieten voor een schappelijke prijs. 
Kijk hieronder voor de adressen en contactgegevens.

DOCK Wijkcentrum ‘De Wereld’ aan de Laan van Berlijn 1, 
is van maandag tot vrijdag open. U kunt hier terecht voor 
een kop koffie of thee met een gezellig gesprek met een 
van de gastvrouwen of om mee te doen aan een activiteit. 
Tel: 023 5436000
www.dock.nl/buurten/haarlem/schalkwijk/

Een Buurtkamer & De Huiskamer
De Buurtkamer in Wijkcentrum ‘De Wereld’ aan de Laan 
van Berlijn 1, is een gezellige plek in de buurt waar u op 
een of meerdere dagen per week kunt binnenlopen voor 
een praatje, een kopje koffie of activiteit.

Heeft u meer hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt 
u terecht in de Huiskamer in wijkcentra De Wereld 
en De Ringvaart. Professionele activiteitenbegeleiders 
organiseren de huiskamers samen met ervaren vrijwilligers. 
https://www.dock.nl/activiteiten/

Huiskamer de Wereld
Wat maakt een Huiskamer anders dan een buurtkamer? 
De Huiskamer is voor mensen die wat meer zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Elke donderdag is er in De 
Wereld een huiskamer voor 55 plus. Wanneer?

 Dinsdag: Buurtkamer in de Wereld
 Donderdag: Huiskamer in de Wereld

In de Wereld is ook een ontmoetingsgroep van deelnemers 
van Zorgbalans. Deze deelnemers hebben een zorgindicatie.
Iedereen is welkom in alle buurtkamers. In De Ringvaart en 
het Polderhuis is er voor Turks en Marokkaans sprekende 
senioren een buurtkamer. Op de  gemeentelijke website is 
te zien wat er per stadsdeel of per dag (agenda) te doen is: 
www.haarlemontmoet.nl

ONTMOETEN HULP, ADVIES EN ONDERSTEUNING

De Voedselbank: Via diverse uitdeelpunten vindt de 
distributie plaats van de Voedselbank: 
Tel: 06 38240141
info@voedselbankhaarlem.nl
www.voedselbankhaarlem.nl

Het Sociaal Wijkteam Schalkwijk, geeft u informatie 
en advies over werk, wonen, schulden, welzijn en 
(huishoudelijke) zorg. U krijgt een steuntje in de rug. Het 
Sociaal Wijkteam kan ook specialistische hulp inschakelen 
als dat nodig is. Sociaal Wijkteam Schalkwijk, Europawijk 
en Molenwijk: 
Loket Haarlem, Rivieraplein 4 
Tel: 023 5430992
wijkteam-schalkwijk2@haarlem

Wijkcontactvrouwen: 
Haarlemmers met een niet-westerse achtergrond kunnen 
voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering 
of andere vragen, ook terecht bij de Wijk-contactvrouwen. 
Er zijn specifieke spreekuren per wijk. 
info@haarlemeffect.nl
www.haarlemeffect.nl/wijken/wijkcontactvrouwen
Telefoonnummers Wijkcontactvrouwen
Aysel Demiral: 06 28960886
Saida Eladouli: 06 48431003

Algemene informatie: 
Imi Nijholt 06 43772430 Het project Wijkcontactvrouwen 
is een samenwerkingsverband van Gemeente Haarlem, 
stichting Zohor, stichting Dock en Haarlem Effect.

Buurtbemiddeling
Als je er samen met de buren niet uitkomt. Stichting 
Meerwaarde verzorgt in Haarlem Buurtbemiddeling. 
Tel: 023 5698888 
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl/haarlem

Een welzijnscoach kan u helpen met het ontdekken van 
mogelijkheden voor deelname aan activiteiten in uw 
buurt of vrijwilligerswerk. De coach vergezelt u bij de 
kennismakingen, net zo lang tot u een passende activiteit 
heeft gevonden. Een welzijnscoach kan via een Welzijn op 
Recept van de huisarts worden ingeschakeld. Of via Wilma 
Warmerdam 
Tel: 06 12829731 of 023 5319030 
wwarmerdam@haarlemeffect.nl
www.welzijnoprecepthaarlem.nl



Consultatiebureau Haarlem Schalkwijk
Ouders van kinderen tot 4 jaar kunnen advies vragen bij 
het consultatiebureau. Er zijn ook groepsactiviteiten of 
cursussen gericht op opgroeien en/of opvoeden. 
Het consultatiebureau bevindt zich in De Wijzer, 
Vilniusstraat 2, Haarlem. 
Tel: 088 9959595
www.jgzkennemerland.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt bij lichte en 
zwaardere vragen en problemen met opvoeden van 
opgroeien van kinderen en jongeren. Het CJG schakelt ook 
specialistisch hulp in als dat nodig is. Ook in de Wijzer.
Tel: 023 5361331
info@cjghaarlem.nl
www.cjgkennemerland.nl

Jeugdgezondheidszorg, voor vragen of zorgen als het 
gaat om gezondheid, groei en ontwikkeling voor kinderen 
van 4–18 jaar kunt u contact opnemen. 
Leidseplein 36,Haarlem
Tel: 023 7891777
frontofficejgz@vkr.nl
www.ggdkennemerland.nl

Speelgroepen: speelgroepen zijn wekelijkse inloopgroepen 
in de wijk voor ouders/verzorgers en kinderen tot 2,5 jaar. 
DOCK Schalkwijk. Informatie via Lindsay van Loon 
lvloon@dock.nl

Mamacafé: is gelegen op een prachtige plek in de natuur 
aan het Spaarne. Gericht op moeders met zuigelingen of 
kleine kinderen die geïnteresseerd zijn in antroposofie. En 
uiteraard zijn vaders ook welkom. Locatie Kantine ‘de Wilg’ 
op de biologisch-dynamische tuinderij Vrij Waterland, 
Noordschalkwijkerweg 127, Haarlem. U bent van harte 
welkom. Nadere informatie bij Akke Prins 
Tel: 023 5517848
consultatiebureau@therapeuticumhaarlem.nl

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien van en 
over jonge kinderen en jongeren kunt u op diverse 
plekken terecht.

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners. Via 
de website of de prikborden kunt u een oproep plaatsen 
of reageren op een advertentie. In diverse wijken houdt 
BUUV ook spreekuren. 
Janneke Plantenberg, BUUV makelaar. Tel: 06 53282886 
janneke@haarlem.buuv.nu
Centrale nummer BUUV: Tel: 023 5517845.

De Bibliotheek Zuid Kennemerland biedt ook diverse 
cursussen aan in wijkcentra en bibliotheeklocaties onder 
de vlag van Digitaal Sterk! 
Digitaal Sterk! is een samenwerkingsproject van de bibliotheek 
met o.m. Haarlem Effect, DOCK. 
Tel: 023 5115300
www.digitaalhulpplein.nl

In de Thuiszorgwinkel Haarlem kunt u terecht voor het 
lenen, huren en/of kopen van praktische hulpmiddelen. 
Stephensonstraat 45, 2014 KC Haarlem. 
Openingstijden: 
maandag – vrijdag 09:00 – 17:30 uur
zaterdag 10:00 – 16:00 uur
Tel: 023 8918918 
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl

Tandem Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers. 
Vrijwilligers kunnen een enorme extra steun zijn voor 
mantelzorgers. Het kan gaan om hulp of aanwezig zijn bij 
de verzorgde thuis, maar ook door met hem of haar op pad 
te gaan. 
Tel: 023 8910610
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl 

Nabestaandenzorg voor mensen die een dierbare hebben 
verloren, is er iedere laatste woensdag van de maand 
(10:00 – 12:00 uur) een laagdrempelige inloop in de 
Jansstraat 33 - 2011 RT Haarlem
Tel: 023 8448201
info@stichting-nabestaandenzorg.nl
www.stichting-nabestaandenzorg.nl

VERVOER, Zoefzoef is een vrijwilligers vervoersdienst 
voor de korte ritjes van huis naar dagbesteding, huisarts. 
De elektrische Zoefzoef verzorgt aanvullend vervoer in 
Schalkwijk (door DOCK) en rijdt voor iedereen die wel eens 
een ritje nodig heeft in en rondom de wijk. 
Tel: 023 5324261
vervoer@haarlemeffect.nl
www.haarlemeffect.nl

KLUSSEN: Voor kleine klusjes kunt u contact opnemen 
met het Buurtbedrijf Haarlem. 
Tel: 06 81336668. 
info@buurtbedrijfhaarlem.nl

OPGROEIEN & OPVOEDEN

Deze Sociale Kaart is gepubliceerd in de Europakoerier van 
november 2019.  Wij hebben deze Sociale kaart geactualiseerd 
en wordt in februari/maart 2020 in flyervorm door de wijkraad 
Europawijk op belangrijke punten gedistribueerd. Voor de digitale 
versie verwijzen wij u naar onze site:  www.wijkraadeuropawijk.nl  
Bij vragen kunt u ons bereiken op  info@wijkraadeuropawijk.nl


