
Maatschappelijke ondersteuning  
tijdens de Coronacrisis in Waterland
Hoewel veel organisaties niet bij u op bezoek kunnen komen, willen ze wel  
laten weten dat ze er voor u zijn! Als u behoefte heeft aan ondersteuning vindt 
u in onderstaand overzicht relevante informatie.

Veilig Thuis 
Bij een acuut onveilige situatie kunt u contact opnemen  
met Veilig Thuis telefoonnummer 0800-2000. Een melding 
doen bij de apotheek met codewoord Masker 19 kan ook.  
Dan wordt contact opgenomen met Veilig Thuis. 

De Bolder 
Een aantal activiteiten van 
De Bolder vindt nog wel online of 
buiten plaats zoals een tiener-
disco, juridisch spreekuur, 

sport en spel van KANS en wild breien. 
Kijkt u hiervoor op de website en social 
media van De Bolder:  
www.debolder.com/category/nieuws.

De volgende organisaties zijn tot  
nader order wel (telefonisch)  
bereikbaar en staan voor u klaar:
 
Vluchtelingenwerk  
Tijdens het spreekuur op dinsdag van  
10.00-12.00 uur op afspraak, telefoon-
nummer 06 - 13 49 48 46 en 06 - 38 92 82 48. 
  
Team Sportservice 
Telefoonnummer (0229) - 28 77 00 of via de website 
jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland.

 Consultatiebureau/CJG 
Is open voor vaccinaties. Er wordt gewerkt op afspraak. Graag 
gebruik maken van de bel bij de voordeur van De Bolder. 
 

 
Voor zorgen over inkomen, werk, schulden etc. kunt 
u contact opnemen met Serena Smits, bereikbaar van 
maandag t/m donderdag, telefoonnummer  
06 - 16 49 72 96 of s.smits@desmd.nl.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Juist nu mensen thuis zitten, kan men spanningen in relaties en problemen in 
gezin, opvoeding, werk, zorg om of verlies van dierbaren, extra sterk  
voelen. Er over praten en samen zoeken naar oplossingen kan helpen.  
Algemeen maatschappelijk werk van de SMD is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag, telefoonnummer (075) - 206 00 11.

Kernteam jeugd
Voor complexe opvoed- en/of opgroeivragen kunt  
u contact opnemen met het Kernteam jeugd via  

(0299) 658 585 (vraag naar een jeugdconsulent) of stuur een e-mail naar  
jeugdconsulenten@waterland.nl.

WMO loket 
Voor vragen over zelfstandig wonen of meedoen in de maatschappij. Bereik-

baar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
telefoonnummer (0299) 658 585. U kunt zich ook 

aanmelden voor een gesprek met een van onze 
consulenten via het contactformulier op:  

www.waterland.nl/product/wmo-loket.  
Gesprekken vinden zoveel mogelijk telefo-
nisch of digitaal plaats.

MEE 
Mensen met een 
lichamelijke of 

verstandelijke beperking, mensen met 
autisme, hun naasten, maar ook ouderen en 

andere kwetsbare mensen kunnen het extra 
moeilijk hebben in deze tijd. De ondersteuning 

van MEE gaat gewoon door. Contactpersoon  
Danique Hirschmann, bereikbaar op di t/m vr,  

telefoonnummer 06 - 30 77 79 40. U kunt ook bellen 
naar het algemene nummer 020 - 512 72 72.

Wonenplus
WonenPlus heeft op dit moment geen groeps-
activiteiten en klussendienst, maar wel de 

boodschappendienst. Heeft u behoefte aan een praatje? Geef u zelf of een 
ander op voor een vriendschappelijk telefonisch gesprek met één van onze 
vrijwilligers. 

 Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of gebruik maken van deze diensten?  
Mail dan naar wonenpluswaterland@rswp.nl of bel op werkdagen tussen  
10.00 en 12.00 uur naar (0299) 650 480. 
 
Zorgt u voor een ander?
Als de mantelzorg teveel wordt of u heeft andere zorgen over uw dierbare dan 
kan een gesprek fijn zijn. Inzet van een vrijwilliger, dagbesteding of respijt-
zorg is nu even niet mogelijk maar telefonische ondersteuning wel. De mantel-
zorgconsulent Channa de Vries van WonenPlus is op werkdagen tussen 10.00 
en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0299) -650 480.

Meer informatie
Meer informatie op www.waterland.nl/coronahulp-vraag-en-aanbod

Hoe gaat het 
met u?


