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Koffiebar ‘het Open 
koffie Huis’ 

een bruisende, laagdrempelige ont-
moetingsplek aan Frieslandlaan 1 
in Molenwijk.

AnjA RijkeRs, werktrajectbegelei-
der

Het Open koffie Huis is een thuis 
voor de wijk. Een laagdrempelige 
sfeervolle ontmoetingsplek waar 
iedereen welkom is om te genie-
ten van heerlijke koffies, anderen 
te ontmoeten of om even bij te 
komen van de drukte van alledag. 
Het is een plek waar verschillende 
culturen samensmelten, verhalen 
worden gedeeld en waar ruimte is 
om te leren en werken aan arbeids-
vaardigheden. Het verbindt doel-
groepen in de wijk, mensen die op 
zoek zijn naar een laagdrempelige 
ontmoetingsplek en vrijwilligers 
die zich inzetten.

De koffiebar wordt gerund door 
een kleurrijke mix van vrijwilli-
gers, ondersteund door medewer-

kers van Stichting Ontmoeting en 
er zijn werkervaringsplaatsen voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Een veilige werkplek 
waar men leert een gezellige sfeer 
te ‘bereiden’.
Naast de koffies en verse theetjes 
serveren we allerlei (h)eerlijke 
duurzame, huisgemaakte in eigen 
keuken en lokale producten. De 
prijzen houden we laag zodat onze 
gasten met een krap budget ook 
kunnen genieten van al het lekkers. 
Mochten er geen middelen zijn om 
een koffie te betalen, dan kan er een 
‘uitgestelde koffie’ besteld worden. 
Deze is al betaald door iemand an-
ders.

Het Open koffie Huis is een initi-
atief van maatschappelijk centrum 
Het Open Huis, onderdeel van 
Stichting Ontmoeting. Een lande-
lijke organisatie die door de acti-
viteiten in Het Open Huis een plek 
biedt waar mensen uit alle hoeken 
van de samenleving zich thuis 
voelen, gezien worden en waar de 
meest kwetsbare mensen zich kun-
nen ontwikkelen. Een plek waar ie-
dereen gelijk is.
Vanuit deze laagdrempelige ont-
moetingen, is er ruimte voor per-
soonlijk herstel en wordt er gewerkt 
aan het (opnieuw) ontdekken van 
krachten en talenten en het inzetten 
daarvan. Naast werktrajectbegelei-

Inleiding

In deze nieuwe Open Brief kunt u lezen over drie 
prachtige initiatieven in onze wijk. Ga eens een kop 
koffie drinken bij het Open koffie Huis. Zij bieden o.a. 
begeleiding bij het versterken van je netwerk of het 
ontdekken van je talenten. Op het Da Vinciplein is het 
Inloophuis Kennemerland voor patiënten met kanker. 
Je kan er terecht voor contact met lotgenoten, maar 
ook voor allerlei andere activiteiten zoals bijv. yoga of 
zwemmen. Tot slot (ook op het Da Vinciplein!) is er 
het Odense huis. Dit is een ontmoetingsplek voor men-
sen met dementie en hun mantelzorgers. Ze bieden 

o.a. praktische steun, gespreksgroepen en ook allerlei 
sportieve of creatieve activiteiten.
Dan zijn nog een paar ontwikkelingen binnen het Ge-
zondheidscentrum. Wij zijn blij dat sinds kort het So-
ciaal Wijkteam ook spreekuur doet in ons centrum. 
Stef Elizen vertelt hierover. Ook kunt u lezen over een 
nieuw zorgaanbod van de logopedisten, de preverbale 
logopedie. Het gaat om hulp bij eet- en drinkproble-
men bij jonge kinderen. Tot slot stellen weer een aantal 
nieuwe medewerkers zich voor. Veel leesplezier!

MARieke vAn deR sluijs, huisarts en redacteur
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ding bieden we ambulante hulp en 
dagbesteding. De begeleiding die 
geboden wordt staat altijd in ver-
binding met de inloopactiviteiten 
en is gericht op het versterken van 
het netwerk van de wijkbewoners. 

De koffiebar deelt het pand met de 
Woord en Daad Kringloopwinkel, 
de nieuwe pioniersplek van de kerk 
Het Open Huis en Wijkraad Molen-
wijk. De kringloopwinkel Woord 
en Daad bestaat uit een samenwer-
king met Het Open Huis. Ook hier 
zijn werkervaringsplaatsen voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt.

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag:  10 – 16 uur
Woensdag:  10 – 16 uur
Donderdag:  12 – 16 uur
Vrijdag:  10 – 16 uur
Zaterdag:  11 – 16 uur

Mocht u nog geen kennis gemaakt 
hebben met onze mooie plek, dan 
hopen we u snel te mogen ontmoe-
ten! De koffie wordt met veel liefde 
voor u gezet.

Inloophuis 
Kennemerland – 
centrum voor leven 
met en na kanker 

MAnon BooM, coördinator Inloop-
huis Haarlem

Een Inloophuis voor kankerpatiën-
ten en hun naasten richt zich op alle 
niet-medische aspecten van kanker 
en stelt de kwaliteit van leven cen-
traal. Er wordt gepraat en soms ge-
huild met lotgenoten, maar zeker 

ook gelachen.
De diagnose kanker brengt veel 
teweeg. Niet alleen als je zelf ziek 
bent, maar ook als iemand in je 
directe omgeving met kanker is 
geconfronteerd. Inloophuis Ken-
nemerland is een warme en veilige 
plek voor mensen die kanker heb-
ben (gehad) en hun naasten. 
In het Inloophuis kun je terecht 
voor een luisterend oor bij een kop-
je koffie of thee, even op adem ko-
men, tot de vele activiteiten die er 
worden geboden.

Een bezoek aan een inloophuis is 
gratis. Een verwijsbrief is niet no-
dig, een afspraak maken evenmin. 
Je bent van harte welkom, de koffie 
staat altijd klaar!

Uitspraken van onze gasten zijn:
‘Niemand realiseert zich, dat het 

herstelproces zo moeilijk is.... en 
dat is het fijne van hier, want je 
kunt er heel goed over praten.’

‘Het geeft je heel veel houvast 
aan een groot gebied waar je niks 
van wist.’

‘Je bent hier niet alleen... je hebt 
contact met lotgenoten.’

‘Het Inloophuis is een plek van 
rust, ontspanning en aandacht... 
als je hier wilt huilen, dan huil je... 

als je wilt lachen dan lach je... je 
kunt hier volledig jezelf zijn.’

Manon Boom is coördinator van 
het Inloophuis in Haarlem/Schalk-
wijk: ‘Iedereen die te maken heeft 
met kanker is welkom bij ons. Als 
mensen hier voor het eerst binnen 
komen gaan we met elkaar zitten 
en hebben we een kennismakings-
gesprek. Vooral om te onderzoe-
ken: Wat heb jij nodig, waar heb jij 
behoefte aan? Mensen kunnen baat 
hebben bij o.a. lotgenotencontact, 
zwemmen, yoga, een massage of 
beeldende expressie verzorgd door 
professionals’. 
De grote houten tafel middenin 
huiskamer van Inloophuis Kenne-
merland in Haarlem illustreert het 
levensverhaal van de mensen die 
omheen zitten. Er zitten wat but-
sen in en aan sommige ruwe delen 
kun je je schuren, maar vanuit een 
bepaalde ooghoek komt er ook een 
warme glans van af. Deze tafel is 
het centrale punt in het Inloophuis.

Kijk voor meer informatie op  
www.inloophuiskennemerland.nl 
of kom langs aan het Leonardo 
Da Vinciplein 73. Bel voor een af-
spraak met Manon Boom op 023-
88 85 368
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Het Odensehuis 
Haarlem

ellen kestens, coördinator  
Odensehuis Haarlem

Het Odensehuis Haarlem is een 
ontmoetingsplek voor en door 
mensen met geheugenproblemen, 
beginnende dementie en voor de 
mensen om hen heen zoals familie, 
vrienden en mantelzorgers. 

Wat is het Odensehuis? 
Het Odensehuis Haarlem ontleent 
zijn naam aan de Deense plaats 
Odense waar in 2001 het eerste 
inloophuis voor mensen met de-
mentie werd geopend. Het Oden-
sehuis Haarlem bestaat sinds 2018 
en is gegroeid tot een plaats waar 
samenhorigheid en respect voor el-
kaar hoog in het vaandel staan.
Het is een plek om anderen te ont-
moeten en dingen te doen waar je 
plezier in hebt. Het mooist is als 
deelnemers zelf hun kennis, talent 
en vaardigheden meenemen en in-
zetten. Steeds is er aandacht voor 
situaties waar het haperend brein 
speelt en spreken we daar open met 
elkaar over. Een deelnemer: ‘Het 
Odensehuis voelt als een warm 
bad, ik kan hier mezelf zijn’. 

Wat doen we in het Odensehuis?
Ellen Kestens, coördinator van 
Odensehuis Haarlem: ‘Voelt u 
zich aangesproken? Loop dan eens 
binnen voor een kop koffie, een 
gesprek, of lunch mee. Er is altijd 
een gastvrouw of gastheer aanwe-
zig om bezoekers welkom te heten. 
Kom ook gerust langs voor alleen 
een kop koffie of een kletspraatje.. 
Niets moet, veel kan. 
Bent u geen prater? Dan kunt u 
aanschuiven bij het creatief atelier. 
Ook de conditie krijgt aandacht, er 
is Tai Chi, Bewegen op muziek, de 
Dansvrijdagmiddag, Koersbal en 
Wandelen. Daarnaast is er Muziek 
en zingen op Zaterdagochtend, de 
Leesclub en doen we spelletjes. 
Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
de activiteiten? Door te helpen, een 
les te verzorgen, of wat dan ook? 
Dan horen we dit graag. 

Ook mantelzorgers of partners zijn 
van harte welkom.
‘Dementie grijpt niet alleen in op 
het leven van de degenen met ge-
heugenproblemen maar ook op dat 
van de partner’.
Veel mantelzorgers maken zich 
zorgen in hun eentje. Het Oden-
sehuis biedt hen een plek waar ze 
steun, (h)erkenning vinden. Waar 

ze hun zorg, ook praktisch, kunnen 
delen en elkaar kunnen ondersteu-
nen. Ook zijn er voor mantelzorgers 
voorlichtingsbijeenkomsten of ge-
spreksgroepen. Praktische vragen, 
als ‘hoe regel ik zorg’ of ‘hoe ga je 
nou om met iemand met geheugen-
problemen’ komen ter sprake. Maar 
ook voor een persoonlijk gesprek 
over problemen en gevoelens die 
dementie met zich meebrengt, is 
ruimte. Elke derde woensdag van 
de maand is er het Buurtcafé voor 
Mantelzorgers in het Da Vinci. 

Waar
Het Odensehuis Haarlem bevindt 
zich in Ontmoetingscentrum Da 
Vinci, Leonardo da Vinciplein 73. 
Het Odensehuis is elke maandag 
en woensdag geopend van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Op vrijdag is er 
de dansmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur en op zaterdagochtend Muziek 
en zingen van 11.00 tot 12.00 uur. 
Meer informatie? Bel dan met co-
ordinator Ellen Kestens via 06-
302 088 24, of stuur een mail naar 
info@odensehuishaarlem.nl. 

Preverbale logopedie 

MARy de BoeR - GRoen, logopedist

Wat is preverbale logopedie?
De meeste mensen zijn bekend met 
logopedie voor kinderen en vol-
wassen die problemen hebben met 
o.a. taal, spraak, gehoor en stem. 
Logopedie wordt ook gegeven bij 
eet- en drinkproblemen bij jonge 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 
jaar. Het woord zegt het al: ‘pre’ = 
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voor en ‘verbaal’ = spreken, logo-
pedie voordat het spreken begint. 

Wanneer preverbale  
logopedie?
Als baby’s of jonge kinderen pro-
blemen hebben met:
• Het drinken uit de 

borst of fles;
• Het eten van de lepel 

(hapjes);
• Het drinken uit een 

beker;
• Het leren kauwen 

(vaste voeding).

Preverbale logopedie 
wordt na verwijzing 
van uw huis-, kinder- of 
jeugdarts gegeven. 
De preverbaal logope-
dist komt het liefst bij 
u thuis om het eet- en 
drinkmoment te obser-
veren, te adviseren en 
behandelen. Lukt het 
niet om bij u thuis te ko-
men, kan de observatie 
en behandeling ook op 
de praktijk plaatsvinden. 
Bij Logopedisch Cen-
trum Haarlem wordt 
preverbale logopedie 
behandeld door gespe-

cialiseerd preverbaal logopedist 
Lisa Derkx. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen via 
info@haarlemlogopedie.nl of tele-
foonnummer 023-5260628. Aan-
melden? Dit kan via onze website  
www.haarlemlogopedie.nl 

Samen sterk

stef elizen, Sociaal Wijkteam

Klachten zoals hoofdpijn, slecht 
slapen of stress hangen vaak samen 
met problemen op maatschappelijk 
of sociaal gebied. Bij maatschappe-
lijk kun je denken aan wonen, werk 
of financiën. Bij sociaal gaat het 
bijvoorbeeld om eenzaamheid, een 
scheiding of huiselijk geweld. Waar 
begin je dan met hulp zoeken? De 
eerste stap kan zijn om met uw 
huisarts of de praktijkondersteuner 
te bespreken wat er speelt. Als de 
maatschappelijke of sociale proble-
men op de voorgrond staan kan de 
huisarts u verwijzen naar het Soci-
aal Wijkteam bij u in de buurt, zij 
kunnen u daarmee verder helpen. 
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In eerdere Open Brieven schreven 
we al over Krachtige Basiszorg, 
waarin nauwere samenwerking 
tussen het Gezondheidscentrum 
en het Sociaal Wijkteam centraal 
staat. Zodat we u dankzij kortere 
lijntjes nog beter ondersteuning 
kunnen bieden als er meerdere 
problemen (lichamelijk/geestelijk/
maatschappelijk/sociaal) tegelijk 
spelen. 

We zijn blij om te kunnen vertellen 
dat er binnen Krachtige Basiszorg 
een nieuwe stap is gezet: het Soci-
aal Wijkteam heeft nu om de twee 
weken ook een spreekuur binnen 
het Gezondheidscentrum. Hier-
door wordt het nog makkelijker om 
samen rond de tafel te gaan zitten 
(huisarts, u en medewerker van het 
Sociaal Wijkteam) om een plan van 
aanpak te maken. Afspraken voor 
dit spreekuur verlopen via de huis-
arts. Door deze stap krijgt Krach-
tige Basiszorg steeds meer vorm. 
En we hopen dat het gaat bijdragen 
aan minder hoofdpijn, een betere 
nachtrust en minder stress. 

Ann Wanjiku

Ann WAnjiku, centrumassistente

Mijn naam is Ann Wanjiku. Ik kom 
oorspronkelijk uit Kenia en woon 
inmiddels meer dan 28 jaar in Ne-
derland. Sinds februari jongstleden 
ben ik begonnen met het tweede en 
laatste deel van mijn stage, op de 
derde etage van het Gezondheids-
centrum. In mei studeer ik af als 
doktersassistente. Ik heb het hier 
erg naar mijn zin en ik zal na af-
loop zeker blijven plakken.  
Ik woon in Haarlem samen met 
mijn vriend. Hij heeft twee zonen 
die om de week bij ons zijn en zelf  
heb ik twee mooie dochters die 

zelfstandig wonen. In mijn vrije 
tijd doe ik aan verschillende spor-
ten, ik houd van muziek en dansen 
en ik heb ook een volkstuin waar ik 
graag mijn eigen groenten en fruit 
kweek. 

Nieuwe AIOS, Anne 
Snijder

Anne snijdeR, aios

Mijn naam is Anne Snijder en sinds 
1 maart ben ik begonnen aan de 
huisartsopleiding. Ik ben inmiddels 
vijf jaar werkzaam als arts en heb 
gewerkt op de spoedeisende hulp, 
als onderzoeker in het AMC en als 
arts in een verpleeghuis. De veelzij-
digheid van het werken als huisarts 
spreekt me erg aan. Een spreekuur 
met verschillende mensen uit ver-
schillende culturen, van 0 tot 100 

jaar, met uiteenlopende problemen: 
van een simpele moedervlek tot 
ingewikkelde chronische ziekten 
en alles daartussenin. Geen dag is 
hetzelfde! Als arts vind ik het be-
langrijk dat iedere patiënt zich ge-
hoord en serieus genomen voelt, en 
dat we samen open bespreken wel-
ke vervolgstappen er mogelijk zijn. 
Na een dag werken kom ik thuis in 
Amsterdam en kan ik ontspannen 
door op mijn racefiets de omgeving 
te verkennen. Als huisarts in oplei-
ding ben ik het komende jaar werk-
zaam in praktijk Sluijs & Elias op 
maandag, woensdag en vrijdag. Tot 
ziens op de praktijk!

Fatih Yigit, nieuwe 
praktijk-  
verpleegkundige

fAtih yiGit, praktijk-  
verpleegkundige

Mijn naam is Fatih Yigit, geboren 
en getogen in Haarlem. Ik woon al 
26 jaar in Haarlem en ben erg blij 
dat ik hier ben opgegroeid. De lo-
caties waar ik heb gestudeerd zijn 
Roc Top Amsterdam zuid, HVA 
Holendrecht en Inholland Acade-
my. Sinds november 2021 werk ik 
als praktijkondersteuner-somatiek 
in Gezondheidscentrum Schalk-
wijk. Tijdens mijn studie als prak-
tijkondersteuner-somatiek ben ik 
op advies van mijn begeleidster 
begonnen met solliciteren tijdens 
mijn eerste studiejaar, met veel 
energie en motivatie ben ik begon-
nen in Amsterdam Kraaiennest als 
enige praktijkondersteuner van een 
hele medisch centrum, in het begin 
voelde het wat vreemd om als stu-
dent de chronische zorg op mij te 
nemen, maar hier groeide ik al snel 
doorheen en kon snel al zelfstan-
dig een spreekuur draaien. Tijdens 
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mijn studie ben ik ook begonnen in 
ZOED Molenwijk als praktijkon-
dersteuner, hier werk ik met veel 
plezier al langer dan een jaar.

De reden dat ik hier ben komen 
werken is dat ik graag in Haar-
lem wil blijven werken en hier in 
Schalkwijk ook wil blijven wonen. 
Mijn eerste weken in ons Gezond-
heidscentrum vlogen voorbij, in 
deze weken ben ik ontzettend goed 
geholpen en ingewerkt door mijn 
aardige collega’s: Jeanet, Eveline, 
Ingrid, Marleen en Lianne. Mijn 
doel hier het komende jaar is om zo 
goed mogelijke kwalitatieve zorg 
te leveren aan de patiënten van ons 
Gezondheidscentrum.

Wat doet een praktijkondersteuner- 
somatiek?
Na een diagnose van de huisarts be-
geleiden de praktijkondersteuners 
de patiënten met zijn/haar chroni-
sche aandoening. Deze aandoenin-
gen zijn bijvoorbeeld: hart&vaat-
ziekten, chronische nierschade, di-
abetes mellitus type 2, astma/copd. 
De controles bij de praktijkonder-
steuner duren iets langer dan een 
controle bij de huisarts, dit om de 
patiënten beter te leren kennen en te 
kunnen begeleiden met hun leefstijl.

Een van mijn kwaliteiten/voordelen 

is dat ik de Turkse en Engelse taal 
vloeiend spreek en de spreekuren 
in deze talen kan voeren, ook ben 
ik thuis in de Turkse/ Marokkaanse 
keuken. Dit heeft als voordeel dat 
ik beter kan begeleiden tijdens het 
veranderen van de leefstijl met be-
trekking tot voeding.

Mijn hobby’s: Ik ben een groot fan 
van de voetbalclub Galatasaray, 
een paar keer per jaar vlieg ik naar 
Turkije om een wedstrijd te kij-
ken, andere hobby’s die ik heb zijn 
zwemmen, fitness en wielrennen.

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wij zijn op zoek naar bezorgers voor de volgende wijk:

Wijk 3 L. Pasteurstraat e.o. – 210 krantjes

Wilt u vier keer per jaar OPEN BRIEF bezorgen?
Of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie 

e.d. van een vaste bezorger?

Neem dan contact op met Henk Jelierse,  
contactpersoon bezorging.

 Telefoon 023 53.60.749, e-mail: jeliersehenk@ziggo.nl

Zomervakanties huisartsen

Martin Mensink: 18 juli t/m 5 augustus
Barbara Elias: 25 juli t/m 19 augustus

Marieke van der Sluijs: 1 t/m 26 augustus
Maarten Hamming: 18 juli t/m 5 augustus

Robert Hijnens: 15 augustus t/m 2 september

Arianne Baak en Sabine Vuister 
gaan niet op vakantie in deze periode. 
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11,  
2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Rob Mors

OFFICEMANAGER (1e etage)
Loes Verweij-Pennarts T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage)
Marieke van der Sluijs (di, do, vrij) & Barbara 
Elias (ma, di, woe) T 533 78 33
Sabine Vuister (di, do, vrij) T 533 68 30
Gerben Paleari (ma, woe) T 533 68 30
Martin Mensink T 545 20 27
Donderdagmiddag geen spreekuur. 

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens (ma t/m do) & Yvette den  
Ouden (vrij) T 533 03 84 
Arianne Baak (di, woe, vrij) T 540 30 90
Maarten Hamming T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur.

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en week-
end. Avond en nacht tussen 17.00 en 08.00 
uur én de gehele zaterdag en zondag  
T (023) 224 25 26. De huisartsen doen dienst 
vanuit de spoedpost.

SPOEDGEVALLEN overdag
Overdag maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 uur en 17.00 uur. Alleen bij spoedge-
vallen overdag: het nummer van uw huisarts,  
menukeuze 1; b.g.g. T 023 - 5333222

TELEFONISCH SPREEKUUR
Voor het telefonisch spreekuur huisartsen 
(voor korte vragen) kunt u een afspraak ma-
ken via de assistente tussen 08.00-10.30 en 
13.30– 17.00 uur. Uw huisarts belt u dan terug 
tussen 11.15 en 13.00 uur of op een ander ge-
wenst tijdstip.

AFSPRAKEN MAKEN, VISITES AANVRA-
GEN Ma t/m vrij tussen 08.00-10.30 en 13.30 
-17.00 uur. Spreekuur volgens afspraak. 
Spoedgevallen kunnen natuurlijk altijd tussen-
door! 

RECEPTEN BESTELLEN
Herhaalrecepten bestellen kan 24 uur per dag! 
Na 2 werkdagen ligt de bestelling klaar in uw 
apotheek. Hebt u een herhaalnummer op het 
etiket?  Bel 088 - 0800174
Geen herhaalnummer? Bestel via de her-
haallijn via uw huisarts. Bestellen kan ook via 
www.gcschalkwijk.nl of de brievenbus van de 
apotheek.

SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN 
(2e en 3e etage) 
Voor een afspraak kunt u bellen op ma t/m 
vrij tussen 8.00-10.30 uur en 13.30-17.00 uur. 
O.a. voor bloeddruk meten, bloedsuiker me-
ten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, 
uit strijkjes, urine-onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e 
etage) Vera Bakker, Loes Dietz, Lisette Harke, 
Lianne Kooi, Emmy van de Lagemaat, Anke 
Odolphie, Linda Ris, Annemieke Schellenberg, 
Esther Schrijver, Eveline Valent, Miranda 
Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
SOMATIEK (PVK) (4e etage) T 536 79 78
Ingrid Gerrits, Eveline van Steijn, Nina Stok-
man, Jeanet van Veen, Fatih Yigit. Behande-
ling na afspraak. Telefonisch bereikbaar ma 
t/m vrij tussen 08.30-12.00 uur. 

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (5e etage) 
Nelly van Berkel, Sebastiaan Bruinsma, Stef 
Elizen, Erik Pronk, en Leonieke Rooms (GGZ-
jeugd) Voor een afspraak of informatie kunt u 
bellen met uw eigen huisarts.

ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST 
(AIOS) Regelmatig werkt er in de praktijk 
een AIOS. Dit is een afgestudeerde arts, die 
zich specia liseert tot huisarts. Op het moment 
werkzaam in de praktijk Hamming: Saskia 
Hendrikson. In de praktijk Sluijs & Elias: Anne 
Snijder 

APOTHEEK (BG) T 533 76 04
Apotheker: Péter Pál Skolnik. Apotheek Meer-
wijk is open ma t/m vrij van 08.00 - 18.00 
uur. www.apotheekmeerwijk.nl en vragen@ 
apotheekmeerwijk.nl Bij spoed buiten ope-
ningstijden: Dienstapotheek Midden-Ken-
nemerland in het Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13, 1943 LE  Beverwijk. T 0251 
- 783 840

LABORATORIUM (BG)
ma t/m vrij tussen 08.00 -11.00 uur. Controleer 
de website www.atalmedial.nl voor actuele in-
formatie.

FYSIO- en OEFENTHERAPEUTEN  
(4e etage) T 536 14 67  
www.fysiotherapie-schalkwijk.nl
Oefentherapie Mensendieck:Simone Lanson, 
Job Switser. Psychosomatische fysiotherapie: 
Rocky Loots. Bekkenfysiotherapie: Eline van 
der Sluis. Telefonische bereikbaarheid ma-vrij 
08.00-13.00 uur
Behandeling op afspraak ma-vrij 08.00-18.00 
uur

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-5336208 
Nelly van Berkel, Fatima Bouskla, Lisanne 
Edgar, Nadia Elamrani, Sylvia Mevissen, 
Feya Nolet, Ruud Vis. Spreekuur volgens 
afspraak.

DIËTISTEN (5e etage) T 540 92 66
Judith van Barneveld en Marleen Buijs. Ma 
t/m vrij bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur. 
Spreekuur volgens afspraak. 

PEDICURE (BG)
Nelleke Steenbakker 06–23788490, Marit 
Grozema 06-18282695, Monique van der 
Weide 06-41356666. Behandeling na af-
spraak.

PODOTHERAPIE (BG) T 088 – 1180500
Rondom Podotherapeuten, werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur

VERLOSKUNDIGEN (BG) T 535 50 07
Verloskundigenpraktijk ‘Aan het Spaarne’. 
Spreekuur volgens afspraak. 

LOGOPEDIE (5e etage) T 890 01 72
Mary de Boer en collega’s. Behandeling na 
afspraak. 

REIZIGERSVACCINATIES
 www.vaccinatiepunt.nl of T 0900 - 8222462

BEST IN ZORG (BG) T 085 1309600
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij 
tussen 09.00 en 17.00 uur of per e-mail:  
info@bestinzorg of kijk op www.bestinzorg.nl

THUISZORG T 8918918
Zorgbalans (6e etage) Wijkteam Verple ging 
en Verzorging, voor afspraak, alle dagen 24 
uur per dag. Voor afspraak bij de longver-
pleegkundige ma t/m vrij 8.00-17.00 uur. 

KLACHTENCOMMISSIE
Bij een klacht over de dienstverlening, neemt 
u dan contact op met het officemanagement. 
T 533 67 92  Of kijk op onze website.

CONTACT met de redactie van Open Brief 
per brief: Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 
of per e-mail: openbrief@gcschalkwijk.nl
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