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Drankenhal

Kompleet assortiment dranken
250 wijnen
Party-verhuur biertap etc.
Gratis folder in winkel
Tesselschadeplein 6 2026 SV - Haarlem
Tel.: 023 - 5374767 - www.mitra.nl

MITRA GO RIJWIELHANDEL
* Nieuwe merkfietsen
* Occasions
* Onderdelen
* Onderhoud en Reparatie

uw
FIETSEN
MAKER

Rijksstraatweg 695
2025 DL Haarlem
 Opening: maandag 13.00-18.00 uur
 Dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
 Zaterdag             10.00-17.00 uur

+31(023)5492055

HENDRIKS

HAARLEM
NOORD

APK keuring    39,50
klaar terwijl u wacht (volgens afspraak)

Dè Peugeotspecialist!

Het adres voor voordelig tanken!
Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken

wij zijn ook AIXAM
Brommobiel dealer
voor Haarlem e.o.

Dr. de Liefdestraat 10, 2025 DZ Haarlem
(bij Marsmanplein) Tel. 023 / 537 10 95

In uw wijk een pedicure
aan huis nodig?

MIA ZIJLSTRA
gediplomeerd pedicure

lid ProVOET
certificaat “voetverzorging bij
diabetici en reumapatiënten”

pedicurebehandeling
voetreflexmassage en reiki

Informeren of afspraak maken?

TELEFOON 023-5384860

Rijksstraatweg 378A
2025 DS Haarlem

SNACKBAR PARFAIT
net iets beter !!

Jan Prinslaan 1 - Haarlem
Telefoon 023- 537 1998

RASPATAT, Broodjes Shoarma
Kebab, Shaslik en div. Belegde broodjes

Onze specialiteit:
Heerlijke Schotels

Last van uw voeten?

Gedipl. PEDICURE
CHIROPODISTE

S. Roos
Rijnstraat 81
Haarlem Tel. 539 1633

Behandeling volgens afspraak

D A M E S H E R E N

Rijksstraatweg 459   2025 DC Haarlem Tel. 023 - 5372878

Hoofdstraat 191   2071 EG Santpoort N. Tel. 023 - 5377896

info@fedora-coiffures.nl www.fedora-coiffures.nl Fax 023 - 5490905

KERASTASE KAPPER - SPECIAAL 6O+TARIEF

Rijksstraatweg 531II - Haarlem - Tel. 023-5374430
www.AngeleLokShiatsu.nl - info@AngeleLokShiatsu.nl

Shiatsu-  en voetreflex-therapie

Hoofdpijn en migraineklachten
Rugklachten en whiplash
Burn-out en geestelijke spanningen
Maag- en darmstoornissen

Vergoeding mogelijk bij
aanvullende verzekering

Stichting Delfwijk Digit@@l
Jan Prinslaan 5 2025 NE Haarlem
telefoon: 023-5389972
website: www.delftwijkdigitaal.nl
Email: infodelftwijkdigitaal.nl

HET ADRES VOOR 
GROENTEN EN FRUIT 

MET SMAAK
gespecialiseerd in

kant-en-klare stamppotten, 
soepen en salades 

MAASSTRAAT 12
WWW.AGFBULTERS.NL

Wij verzorgen uw complete 
financiële- en loonadministratie alsmede:

• Aangifte loonheffingen
• Aangifte omzetbelasting
• Aangifte inkomstenbelasting
• Aangifte vennootschapbelasting
• Opstellen van jaarrekeningen

Zijlweg 154  • 2015 BJ Haarlem  • Tel. 023 - 531 92 76
info@vanlieshoutco.nl

van Lieshout & Co
Administratiekantoor
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Maak eens een bedragje over op  de rekening van de wijkraad,  
WIJKRAAD DELFTWIJK WATERBUURT

ibannummer NL 31 ABNA 084 86 20 992  
U steunt hiermee o.a. het ouderenwerk in onze wijk!

De eerst volgende wijkkrant zal in het najaar van 2015 uitkomen.
Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 1 augustus 2015 

aanleveren op het redaktieadres, bij voorkeur per email 
redactie@delftwater.nl

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van
de maand, ook U bent welkom om deze

vergaderingen te bezoeken!

Lokatie Wijkwinkel: Jan Prinslaan 3
Aanvang 19:45 uur de data tot en met

augustus 2015 zijn: 12 mei, 9 juni en 14 juli.

VerKeersVeiLigheiD! 
regelmatig is er een wijk van de week 
gepland. Bewoners kunnen gevaarlijke 

situaties melden bij de wijkraad. 
Binnen de wijkraad is hiervoor een 

werkgroep verkeer actief!
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Wijkwinkel
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
Website: www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt 
Twitter: @DelftWater

Marion van Kesteren
Waarnemend Voorzitter
Contactpersoon: Partner Platformoverleg  
Haarlem-Noord, Milieu, Jeugdbeleid,  
Interim Beheer D2020.
Werkgroep: Delftplein Groen
voorzitter@delftwater.nl

Isodoor Jonker
Secretaris 
Contactpersoon: WBO, Wijkgesprek
Werkgroep: Zoektocht Dagelijks Bestuur,
Delftplein Groen, Communicatie 
secretaris@delftwater.nl

Ruud Ryter
Waarnemend Penningmeester 
Contactpersoon: Winkeliersvereniging 
Marsmanplein
Werkgroep: Communicatie, Veilig verkeer
redactie@delftwater.nl

Max Oosterveer
Wijkraad lid
Contactpersoon: Delftwijk Leeft,
Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius,
Werkgroep: Groen in de Wijk, Veilig verkeer

Mohamed Abdellaui
Wijkraad lid
Contactpersoon: Jeugdbeleid
Werkgroep: Repaircafé, Groen in de Wijk,
Activiteitencommissie

Marijke Ligthart
Wijkraad lid 
Werkgroep: Wijkwinkel onderhoud, voorraad, en 
agenda beheren, Financiën.

Cor Geldhof
Wijkraadlid

Hein Muller
Verzorging Website Wijkraad: www.delftwater.nl

Marco Cornet
Wijkagent  0900 – 8844

Petra Nuyens
Wijkkrant

Roads Print en Pixels
Vormgeving wijkkrant Delftwijk Waterbuurt
Ridderstraat 12zw, 2011 RS Haarlem T. 023 551 57 06
www.roadsprintenpixels.nl - info@roadsprintenpixels.nl

ContaCtgegevens



vernieuWing in DelftWijk
2e fase van de vernieuwing in Delftwijk Een aantal jaren geleden is gestart met de grootschalige
herstructurering in Delftwijk. Het noordelijk deel is inmiddels afgerond. De nieuwe en oude bewoners wonen
er inmiddels met volle tevredenheid. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met de 2e fase voor Delftwijk zuid.

De portiek woningen in de van Moerkerkenstraat en Nico van 
Suchtelenstraat zijn gerenoveerd en een aantal maanden 
geleden feestelijk opgeleverd. Onlangs heeft de wijkraad 
een gesprek gehad met de drie woningcorporaties om te 
praten over de verdere ontwikkelingen. De maisonnettes en 
portiekflats, van Ymere aan de Delftlaan , worden niet gesloopt.
Ymere gaat deze woningen renoveren zodat ze weer een flink 
aantal jaren mee kunnen. Elan wonen is inmiddels gestart met 
het verbeteren van de isolatie van hun woningen.

Tevens worden de gevels nagekeken en asbest verwijderd. 
Ook deze woningen kunnen er dan weer voor een flink aantal 
jaren tegenaan. PréWonen is op dit moment druk bezig met 
de plannen voor de portiekflats. Wat wel duidelijk is, is dat 
deze portiekflats zullen worden gesloopt. Wat er voor in de 
plaatst komt en op wat voor termijn kunnen we u helaas  nog
niet vertellen. Wat vast staat is dat men druk bezig is om van 
Delftwijk een prachtige wijk te maken waar het voor verschillende
groepen prettig wonen is.

De wijkwinkel is ook te huur!
Wist u dat de wijkwinkel aan de Jan Prinslaan ook te huur is. Dit is mogelijk voor bewoners- commissies, VVe’s en
organisaties in de wijk die ruimte nodig hebben om te vergaderen. Wij vragen een kleine vergoeding hiervoor.

U betaalt €10,00 voor een dagdeel van 3 uur incl koffie en thee. 

heeft u interesse neemt u dan contact op met het secretariaat via secretaris@delftwater.nl

De Noordelijke entree van Haarlem is de afgelopen jaren flink aangepakt.
Een nieuw ziekenhuis, De Poort van Noord, het kruispunt op het Delftplein nieuw ingericht en
de herstructurering van Delftwijk Noord zijn gerealiseerd. Het ziet er een stuk beter uit, maar de nadruk 
heeft gelegen op stenen en asfalt. 

Het gezonde groene aspect heeft wat minder aandacht 
gekregen. Daar gaat de werkgroep Delfts Groen wat aan doen.
Er is nog een stuk onontgonnen terrein, tussen de afslag van 
de Randweg, de W. F. Hermansstraat en de Rijksstraatweg. 
We bedoelen het stuk met de voetbalkooi (het andere stuk, 
ten oosten van het fietspad daar, grenst wel erg aan de weg).
De voorbereidingen zijn al maanden in klein comité aan de 
gang, maar op de avond van 17 februari is (we schrijven 6 februari) 
de eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden in het 
Johan Limpershof. Het doel is om een gezellige, gezonde, 
groene invulling te geven aan dit stuk grond.
Denk aan stadstuinieren, een bijentuin en een bloemenzee. 
Een plek voor bewoners om samen te komen en groente te 
verbouwen, of om gewoon even gezellig bij te kletsen.
Een plek die alle bezoekers die Haarlem van het noorden 
naderen laat zien dat Haarlem Bloemenstad is.

Op 22 maart is de officiële aftrap met pers en wethouder
Cora-Yfke Sikkema, om het startschot te geven. We hopen dat 
er veel mensen op deze dag afkomen en dat we samen van dit 
stuk grond een bloeiende plek voor de buurt kunnen maken!

Heb je interesse in een moestuin, wil je zo nu en dan helpen
tuinieren, heb je tuingereedschap over of ben je bereid 
financieel te steunen? Stuur dan een berichtje met je contact- 
gegevens en waar je interesse ligt, naar
secretaris@delftwater.nl

Een groene groet en tot op het Delftplein, namens
de werkgroep Delfts Groen

Isodoor Jonker 

Delfts groen
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aCtiviteitenkalenDer 2015
14 april Jaarvergadering Wijkraad
21 april Repaircafé
27 april Koningsdag Marsmanplein
16 mei Straatvoetval Marsmanplein
12 mei Wijkraadsvergadering
19 mei Repaircafé
09 juni Wijkraadsvergadering
16 juni Repaircafé
14 juli Wijkraadsvergadering
08 september Wijkraadsvergadering
15 september Repaircafé
13 oktober Wijkraadsvergadering
20 oktober Repaircafé
31 oktober Halloween Marsmanplein
10 november Wijkraadsvergadering
14 november Sinterklaasintocht Marsmanplein
17 november Repaircafé
08 december Wijkraadsvergadering
14 t/m 20 december Kerstmarkt Marsmanplein
20 december Kerst Sing-Inn Mariakerk

Heeft u zelf ook interesse om eens te Jeu de Boulen of Petanque, 
zoals wij het noemen? Een straattoernooi Jeu de Boules te 
organiseren of gewoon eens mee te spelen?
Kom dan langs en speel mee. Jeu de Boules is echt veel meer dan 
een campingsport en het Boulodrome in het sportpark is het 
hele jaar open en beschikbaar voor het spel, ‘s winters binnen 
en ’s zomers buiten. Kijk eens op www.puk-haarlem.nl voor 
meer informatie over onze gezellige en sportieve vereniging 
met leden van 15 tot 95 jaar en voor alle sportniveaus.

Heeft u geen Boules? Dan zorgen wij voor een leenset om u 
wegwijs te maken in het spel en de sport. P.U.K speelt landelijke
eredivisie met haar selectiespelers maar biedt ook gezelligheid
voor de meer recreatief ingestelde sporter.
Talloze ex-honkballers, ex-voetballers, ex-badmintonners, etc… 
gingen u voor en vonden hun nieuwe sport en beweging.
P.U.K heeft haar speelvelden, het Boulodrome, in het
Van der Aartsportpark. parkeerplaatsen voor de deur en
is te bereiken via de Vlietweg. 

jeu De boules bij P.u.k

spelletjesmiddag
Elke zondag 13:30 uur – 16:30 uur.
Uitgezonderd juli en augustus. 
Kosten: €2,25 Ontvangst met koffie en thee. 
Parochiecentrum De Linge,
Lingestraat 1 2025 RC Haarlem

Contact-, spel en Filmmiddag
Elke 2e en 4e donderdag van de maand 14:00 uur – 16:30 uur.
Kosten: €2,00 inclusief koffie, thee, een hapje en
een drankje. 
Parochiecentrum De Linge,
Lingestraat 1 2025 RC Haarlem

Petanque Union Kennemerland P.U.K
Adres: van der Aartweg 31 Haarlem
Telefoon: 023-537 89 79

Website: puk-haarlem.nl
Facebook: Pukhaarlem
Twitter: @PUKHaarlem

Winkelcentrum Marsmanplein
27 april 2015 Koningsdag

Vrijmarkt • Kindervrijmarkt • Muziek
Kraampjes winkeliers
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Inloop: 19:00 uur
Aanvang: van de vergadering 19:30 uur
Sluiting: 21:30 uur

Hapje en een drankje
Locatie: De Linge,
 Lingestraat 1, 2025 RC Haarlem

DINSDAG 14 APRIL 2015

JAARVERGADERING
WIJKRAAD DELFTWIJK WATERBUURT

THEMA
0RGANISATIE VAN HET JAAR

U BENT VAN HARTE WELKOM

belangrijk beriCht

rePair Café DelftWijk Waterbuurt
Wat te doen met een kapotte stofzuiger, een niet-werkende 
naaimachine, scheuren in kleding en een haperende computer? 
Weggooien? Mooi niet! Dat is het motto van het Repair Café.
Vanaf 16 september 2014 zijn we van start gegaan met het
Repair Café Delftwijk Waterbuurt. U kunt hier terecht voor
kosteloze reparaties. Tijdens uw bezoek kunt u een vrijwillige 
donatie doen, zodat we zelf kleine materialen aan kunnen 
schaffen. U kunt zelf ook materiaal doneren.

De volgende bijeenkomsten van dit jaar zijn op: 21 april,
19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november 2015.

Wanneer? Elke derde dinsdag van de maand 19:30 -21:30 uur.
Waar? Locatie: Wijkwinkel Jan Prinslaan 3 2025 NE Haarlem.

Tot ziens op het Repair Café
Mohamed en Elsbeth

Weggooien? Mooi niet!

5



30 jaar kleDingbeurs - noorD
Eind maart bestaat Kledingbeurs – Noord, aan de Generaal Spoorlaan 36 in Haarlem, 30 jaar. Al deze jaren 
wordt deze gezellige winkel al geleid door dezelfde 2 enthousiaste vrijwilligsters, die er bij het 25 jarig bestaan 
zelfs een lintje voor hebben gekregen.

De kledingbeurs is verbonden aan Stichting Dock Welzijnswerk 
en is al zolang een succes omdat de daar aanwezige kleding 
en accessoires bij inname uiterst selectief beoordeeld worden 
voordat deze voor verkoop zeer overzichtelijk in de rekken wordt 
gehangen. Alles is altijd in perfecte staat, seizoensgebonden 
en zeer modieus. Bovendien is alles heel aantrekkelijk geprijsd. 
De kledingbeurs is het gehele jaar geopend op dinsdag en 
donderdag van 10 tot 17 uur voor verkoop en tot 16 uur voor 
inname. Alleen de maand augustus is de winkel gesloten. Dinsdag 
24 en Donderdag 26 maart wordt het jubileum gevierd met 
leuke acties voor de klanten, zoals bij besteding van minimaal 
€10,00 een leuk cadeautje en voor elke koper een gratis lot waar 
kledingbonnen op gewonnen kunnen worden. Dus een extra 
reden om de gezellige beurs te bezoeken. Vanzelfsprekend is 
iedereen ook op de andere openingsdagen van harte welkom.

Wilt U meer informatie over ons, bel gerust Tel. 06 20 12 38 26 
en alleen in gebruik tijdens de openingsdagen.
Tot ziens in de kledingbeurs.

soCiaal Wijkteam voor haarlem noorD-noorD
Vanaf 1 januari is er in Haarlem Noord ten noorden van de Zaanenstraat/Zaanenlaan een Sociaal Wijkteam
voor buurt-bewoners en gezinnen met vragen of problemen op meerdere gebieden (wonen, welzijn, zorg, werk 
en/of inkomen). Het Sociaal Wijkteam bespreekt samen met u wat u wilt en maakt een actieplan met u. 

Gezamenlijk kijken we daarbij naar wat u zelf kunt oppakken en 
wat familie, vrienden, en/of uw buren kunnen betekenen. Waar 
nodig krijgt u een steuntje in de rug. Samen met u zorgen we er 
voor dat u weer baas bent over uw leven. In dit breed kijkende 
Sociaal Wijkteam hebben diverse organisaties de handen ineen 
geslagen, zoals maatschappelijke dienstverlening Kontext, 
Gemeente Sociale Zaken/WMO, MEE Noordwest-Holland, 
welzijnsorganisatie Dock en Zorgbalans. Want: samen kunnen 
we meer bereiken. We gaan de wijk in, naar de mensen toe en 
zoeken samenwerking met alle betrokkenen. Hoe eerder een 
lastig probleem kan worden opgelost of verkleint, hoe beter 
het is voor iedereen.
De uitvalsbasis van dit Sociaal Wijkteam is in het wijkcentrum 
de Horizon, Ambonstraat 2, 2022 DM bij het Nieuw-Guineaplein 
in de Indische Buurt Noord. Op afspraak bent u daar welkom. 
We zijn bereikbaar via het email: wijkteam-noord1@haarlem.nl
U kunt met vragen ook bellen naar T. 023 543 09 90 het 
telefoonnummer van Loket Haarlem. De sociaal wijkteams 
werken nauw samen met Loket Haarlem. Wanneer de 
medewerker van Loket Haarlem uw vragen telefonisch 
niet direct kan beantwoorden, dan overlegt hij/ zij met u;

U kunt langskomen bij een inloopspreekuur van het Loket 
of de medewerker van Loket Haarlem legt contact met het 
Sociaal Wijkteam en medewerkers van het Sociaal Wijkteam 
komen bij u langs. Vanaf 1 maart start Loket Haarlem met 2 
inloopspreekuren in de Horizon op maandag en donderdag 
tussen 9.00-12.00 uur. Kijk voor meer informatie over de sociaal 
wijkteams in Haarlem op www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams
Voor meer informatie over inloopspreekuren van Loket Haarlem
op www.lokethaarlem.nl
Zegt het voort !
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stiChting shDh
De fysiotherapeuten en ergotherapeuten van de SHDH behandelen veel cliënten  in Haarlem Noord. 
Bij veel van deze cliënten komen wij aan huis en een aantal van hen bezoekt ons in de praktijk aan 
het Johan Limpersplantsoen of in verzorgingshuis “Schoterhof”.

Regelmatig komen cliënten langs bij de fysiotherapie en ergo-
therapie met vragen over vallen en hoe zij vallen kunnen
voorkomen. Veelal zijn het ouderen  die nog prima zelfstandig 
thuis kunnen wonen, maar toch bang zijn om te vallen.
Zo kwam enkele maanden geleden een mevrouw bij de
fysiotherapeut  langs. In een gesprek vertelde zij dat zij een 
aantal keren gevallen was. Zij vroeg zich af of de fysiotherapeut 
iets voor haar kon betekenen, omdat ze merkte dat ze meer en 
meer opzag tegen het koken, het douchen en het doen van 
de boodschappen. Na een kort onderzoek bleek dat mevrouw 
balansproblemen had, welke toenamen als zij vermoeid raakte. 
Mevrouw gaf ook aan dat zij wat angstig was geworden om te 
vallen. De fysiotherapeut heeft samen met mevrouw als doel 
gesteld dat zij na een half jaar deze activiteiten zelfstandig en 
op een voor haar veilige manier zou kunnen uitvoeren.

Samen zijn zij gestart met kracht-, balans- en conditietraining. 
Ook heeft zij  de cursus valpreventie in “Schoterhof” gevolgd.
De fysiotherapeut heeft, in overleg met mevrouw, de ergo-
therapeut ingeschakeld.  De ergotherapeut kon mevrouw en 
de fysiotherapeut helpen om het gestelde doel te bereiken.
Zij heeft samen met mevrouw in de woning gekeken en enkele 
adviezen gegeven om het valrisico te verminderen.

Daarnaast heeft zij met mevrouw in de keuken een aangepaste 
kruk uitgeprobeerd, welke mevrouw kon gebruiken tijdens 
het koken en andere activiteiten in de keuken. Samen met 
de ergotherapeut kwam mevrouw tot de conclusie dat het 
plaatsen van extra steunen bij de douche en de wastafel haar 
extra veiligheid bood. De fysiotherapeut en ergotherapeut 
hebben samen een geschikte rollator met mevrouw uitgezocht, 
waardoor lopen buiten veiliger en minder belastend is en 
mevrouw zelf haar boodschappen weer zou kunnen doen.
We zijn inmiddels  5 maanden verder en mevrouw durft nu de 
activiteiten in en buiten haar woning weer zelf te doen. Zij heeft 
zelfs kort geleden voor haar dochter en schoonzoon gekookt.

Mocht u naar aanleiding van dit stukje vragen hebben, neemt 
u dan gerust contact met ons op.

Dominique Plomp, fysiotherapeut T. 06 23 18 30 24
Sandra Stuijt, ergotherapeut T. 06 23 18 20 85
Secretariaat SHDH behandeling en
begeleiding T. 023 891 41 00

maak kennis met roaDs Print en Pixels
Deze wijkkrant wordt vormgegeven en gedrukt door Roads Print en Pixels. Wij zijn een printshop en grafisch
bureau met sociaal karakter. Wij produceren drukwerk in kleine oplages én voor een aantrekkelijke prijs.
U kunt bij ons terecht voor o.a. brochures, wijkkranten, jaarverslagen, visitekaartjes en geboorte- of 
trouwkaarten.

Daarnaast verzorgen wij  gevelbanners, belettering, canvas-
doeken en textielbedrukking voor zowel bedrijven als
particulieren. Roads Print en Pixels is een initiatief van Roads. 
Bij Roads Print en Pixels vinden mensen met een psychische 
of psychiatrische beperking de weg terug naar werk en 
dagbesteding. Ze bouwen vakkennis op en leren (opnieuw)
functioneren in een professionele werkomgeving. Het team 
bestaat uit ongeveer 65 deelnemers in verschillende stadia 
van hun traject. Dat maakt het bureau zo bijzonder!
Kom gerust eens langs als u in de buurt bent.
U vindt ons in hartje van Haarlem, op Ridderstraat 12zw.
www.roadsprintenpixels.nl
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Algemeen Telefoonnummer Webadres/emailadres
Alarmnummer 112

Politie/wijkagent 0900-8844 www.politiekennemerland.nl

Brandweer 023-5159500 www.brandweerhaarlem.nl

Ambulance zorg 023-7891600 www.ggdkennemerland.nl

Meldpunt leefomgeving 14023 www.gemeentehaarlem.nl

Meld misdaad anoniem 0800-7000 www.meldmisdaadanoniem.nl

Spaarnelanden grof huisvuil 023-7517200 www.spaarnelanden.nl

Aanvraag nieuwe huisvuilpas 023-7517200 info@spaarnelanden.nl

Medische info
Huisarts Botman 023-5255203 www.dokterbotman.praktijkinfo.nl

Huisarts Wassenberg 023-5372817 www.praktijkwassenberg.nl

Huisarts Waas en Sernee 023-5372822 www.praktijkserneewaas.nl

Apotheek Catharinahuis 023-5372363 www.catharinahuis.nl

Huisarts van Dijk 023-5371507 www.huisartsvandijk.nl

Spoedpost KennemerGasthuis 023-5453200 www.kg.nl

Verloskunde praktijk Noord 023-5372675 www.verloskundigepraktijkhaarlem-noord.nl

Fysiotherapie Haarlem Noord 023-5252814 www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl
info@fysiohn.nl

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg 023-8918918 info@zorgbalans.nl

Loket Haarlem www.lokethaarlem.nl

Steunpunt huiselijkgeweld 023-5472999 www.meldhuiselijkgeweld.nl

Kontext sociale hulp 023-5433200 www.kontext.nl

Brijderstichting verslavingszorg 088-3582000 informatie@brijder.nl

Centrum Jeugd en gezin 088-9958484 www.kidsproof.nl

Stichting Dock 023-5436000 www.dock.nl/haarlem@dock.nl

Mee NW Haarlem 088-6522522 www.meenwh.nl/vestiging

Centrum indicatiestelling 088-7891340 www.ciz.nl

huisvesting
Gemeente Haarlem 14023 www.gemeentehaarlem.nl

Elan wonen 023-5159859 mail@elanwonen.nl

Pre wonen 088-7700000 mail@prewonen.nl

Ymere 088-0008900 klantenservice@ymere.nl

Woonservice  Haarlem 0900-0400800 www.mijnwoonservice.nl

Woonbond 020-5517700 www.woonbond.nl

Huurcommissie 1400 www.rijksoverheid.nl

Diversen
Juridisch loket 0900-8020 www.juridischloket.nl

Sensoor hulpdienst 023-5471471 www.sensoor.nl

Jongerencentrum Dwcity 023-5391061 www.delftwijkcity.nl

Tafeltje dekje 023-5261629 www.uvvhaarlem.nl

Dierenambulance 023-5246899 / 023-5491400

telefoonnummers
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Bij ons vindt U:

Dierenshop van den Berg.

Scharrelslager de Vleespot.

Kledingreparatie Perfect.

Kindermode Peppino.

Bmate Computers en

Automatisering.

PLUS Supermarkt.

Toucha Fashion.

De Speciale Kaaszaak Haarlem.

Schoenmakerij Peter.

Lectuurshop KOMPAS.

Warme Bakker Ad Ketels.

Bert’s Haarmode.

North End - CD, DVD, Vinyl.

Snackroom De Marsman.

Eethuis Agora.

Galjé Kappers by Robert.

Bloemsierkunst Teeuwen.

Volendammer Vishandel Keijzer.

Drogisterij DA Bosma.

Supermarkt Albert Heijn.

Horeca Paviljoen Vincenzo.

Kinderdagverblijf Het Vosje.

Fysiotherapie Haarlem-Noord.

Kruidvat.

Bruna.

Big Bazar.

Blokker.

Beter Horen.

Ton Chase Gereedschap en Verfspecialist.

Nicofa Specialist in Sfeer Raammode en meer.


