
De Voorzieningenwijzer 
tijdens corona maatregelen

HULP

Hieronder vindt u initiatieven op het gebied van corona hulp in de gemeente Zuidplas.

Overzicht niet volledig of een nieuw initiatief aanmelden?
Hulp nodig bij het opzetten en realiseren van een nieuw initiatief? 
Voor meedenken, waar mogelijk faciliteren en ondersteunen:

Voor (vrijwilligers)organisaties:
Jolanda van der Maas, VIP: 06 398 826 59 | jolanda@welzijnzuidplas.nl

Voor bewoners en buurtinitiatieven:
Ruth Derksen, Sociaal Makelaar (Zh, Mk, OV): 06 147 634 15 | ruth@welzijnzuidplas.nl
Ingrid Craenen, Sociaal Makelaar (Nwrk, Mrd): 06 224 690 36 | icraenen@ggdhm.nl

HELP ELKAAR MOERKAPELLE
Praktische hulp of telefonisch contact voor en door Moerkapellenaren.
Diaconale Samenwerking  Moerkapelle | helpelkaarmoerkapelle@gmail.com

KLANKBORD ZZP-ERS 
Luisterend oor en advies voor ZZP’ers.
Diaconie Hervormde Kerk | diaconie@hervormdnieuwerk.nl | www.hervormdnieuwerkerk.nl/dienen/praktische-hulp/

COMPUTERHULP OP AFSTAND
Tijdens de spreekuren krijg je advies en/of hulp van vrijwilligers van de Bibliotheek.
Bibliotheek de Groene Venen | di. van 1400 - 16.00 uur - do. van 10.00 - 12.00 uur | contact via tel. 06 164 875 49

DE BOODSCHAPPENKAST (bewonersinitiatief)

Noodhulp voor inwoners met een minimum inkomen (130% bijstand) ter ondersteuning in deze moeilijke tijd.
Nynke Bosselaar | Tel. 06 126 770 48 - 07.00 en 20.00 uur | boodschappenkast@gmail.com

OPVOEDSPREEKUUR CJG-PEDAGOOG
Hoe leg je uit wat het coronavirus doet en is het erg als je kind opeens meer schermtijd heeft? Bel voor info.
CJG Zuidplas | ma t/m vr van 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur op tel. 088 900 4000 | opvoedbureau.mh@kwadraad.nl

HEEL ZUIDPLAS BELT
Voor ouderen en kwetsbaren die hulp nodig hebben bij boodschappen of gebeld willen worden.
Welzijn Zuidplas | Tel: 06 398 826 59 | www.heelzuidplasbelt.nl

VOOR THUIS
Online taaloefeningen, oefenfilmpjes en tips voor verschillende taalniveau’s en leeftijden.  
Bibliotheek de Groene Venen | www.bibliotheekdegroenevenen.nl/-digi-taalhuis/taalhuis/voor-thuis.html

DE CULTUURKEUKEN AAN HUIS
Mensen met een kleine beurs krijgen een gratis maaltijd aan huis. Deze actie vindt plaats op specifieke data.
Welzijn Zuidplas | Tel: 06 147 634 15 | www.welzijnzuidplas.nl/corona/

BERENJACHT ZUIDPLAS
Plaats een beer achter je eigen raam en ga op zoek naar andere beren in jouw buurt.
Wij gaan op berenjacht | www.berenjachtkaart.nl

BLOEMETJE STUREN
Maak iemand blij met een bloemetje voor 5 euro. 
SP Zuidplas | www.zuidplas.sp.nl/nieuws/2020/03/bloemen-bezorgen-voor-5-euro

SAMEN ZUIDPLAS (bewonersinitiatief)

Openbare Facebookgroep voor Coronahulp. 
Ralph de Kreij | Tel: 06 431 189 45 | www.facebook.com/groups/zuidplassamen/

KAARTEN- EN TEKENINGENACTIE
Oproep aan alle kinderen: Maak een mooie kaart of tekening voor een oudere (75+)!  
Welzijn Zuidplas | Tel: 06 489 761 17 | www.welzijnzuidplas.nl/corona/

TEKENEN MET DE ZONNEBLOEM
Een tekenwedstrijd voor alle basisscholieren van Nieuwerkerk aan den IJssel. 
De Zonnebloem | zonnebloem.nieuwerkerkadijssel@gmail.com | https://www.zonnebloem.nl/nieuwerkerk-a-d-ijssel/activiteiten

TALENTONTWIKKELING
Online masterclasses voor muziek produceren, zingen, rappen...
Welzijn Zuidplas | Tel: 06 481 023 66 | www.welzijnzuidplas.nl/corona/

CORONACRISIS MET KINDEREN THUIS
Een poster met 6 tips voor jou als ouder. Handig om op te hangen voor als het je even teveel wordt.
CJG Zuidplas | www.cjgzuidplas.nl/nieuws/posters-coronacrisis-met-partner-en-kinderen-thuis/-1/176/5269

DE CADEAUKAST 
Ook deze tijd gaat de Cadeaukast door voor mensen met een minimum inkomen.
CJG Zuidplas | www.cjgzuidplas.nl/pagina/ouderschap/regelingen-voor-minima-in-zuidplas/de-cadeaukast-zuidplas/741129

BUURTBEMIDDELING KWADRAAD 
Burenoverlast kan tijdens de Coronacrisis extra vervelend zijn. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn.
Kwadraad | Iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur via tel. 088 900 4000 | www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling/

HULP

ACTIVITEITEN

UIT HET HART


