
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 | contact via tel. 06 535 424 44

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

Ondernemen 010 | www.ondernemen010.nl  KVK | www.kvk.nl/corona | contact via tel. 0800 2117  

COMPUTERHULP OP AFSTAND
Tijdens het algemene spreekuur in de Batavier krijg je advies en/of hulp van vrijwilligers van de Bibliotheek.
Bibliotheek de Groene Venen | wo van 09.00 tot 11.00 uur in de Batavier | contact via tel. 06 164 875 49

DE BOODSCHAPPENKAST
Noodhulp voor inwoners met een minimum inkomen (130% bijstand) ter ondersteuning in deze moeilijke tijd.
Nynke Bosselaar | www.boodschappenkast.nl | bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur op tel. 06 126 770 48

CORONA ZORGEN... 
Vragen of zorgen over corona en de gevolgen daarvan? 
RIVM | www.rivm.nl | www.steunpuntcoronazorgen.nl 

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

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

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

CORONACRISIS MET KINDEREN THUIS
Spanningen thuis voorkomen en oplossen? Begin hier voor handige tips.
Nederlands Jeugd Instituut | www.nji.nl

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/
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