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U leest hier nieuws over het coronavirus. Het is crisis.
De gemeente vertelt u wat de regels zijn. U leest waar u naartoe
kunt met vragen en zorgen. Veel bewoners helpen elkaar al. U
weet elkaar te vinden via Facebook en Whatsapp. Mensen komen
met goede ideeën. Gebruikt u geen computer of spreekt u niet
goed Nederlands? U kunt dan toch om hulp vragen.

Bu haber bülteni Korona virüsü hakkında önemli bilgi
içeriyor
Bu haber bülteni korona virüsü hakkında bilgi içeriyor. Şu an bir
kriz yaşıyoruz. Belediyemiz hangi kurallara uymanız gerektiğini
aşağıda açıklayacak. Sorularınız olursa veya probleminiz varsa
nereye başvurabileceğinizi okuyacaksınız. Birçok insan çevresine
yardımcı oluyor bile. Facebook’ta veya Whatsapp’ta birbirinizle görüşüyorsunuz. İnsanlar yararlı fikirler üretiyor. Bilgisayar
kullanmayı bilmiyorsan veya iyi Hollandaca anlayamıyorsan
yardım iste.

ouders met belangrijk werk zoals in het ziekenhuis,
verpleeghuis, politie, ambulance of brandweer. Er is ook
opvang voor kinderen die thuis niet veilig zijn.
- Alle cafés, restaurants, kappers, sportscholen
enzovoorts zijn dicht.
- Supermarkten zijn wel open.
- Het openbaar vervoer rijdt nog, maar met aangepaste
tijden. Houd in de bus ook 1,5 meter afstand van elkaar.

Het virus moet stoppen.
Wat kunt u doen?
Blijf binnen!
Blijf zo veel mogelijk thuis. U mag alleen naar buiten om
boodschappen te doen. U mag naar buiten on voor een ander te
zorgen. U houdt zich aan de regels van het RIVM:

De regels tot en met 28 april
- U houdt 1,5 meter afstand van anderen.
- U gaat met niet meer dan 2 mensen naar buiten. U kunt
een boete krijgen als u met meer mensen naar buiten
gaat.
- U doet alleen boodschappen en u houdt 1,5 meter
afstand van anderen.
- U wast uw handen regelmatig, de kinderen ook.
- U mag niet naar buiten als iemand in uw gezin
verkouden is.
- U mag niet naar buiten als iemand in uw gezin koorts
heeft.
- U hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog.
- U gebruikt papieren zakdoekjes.
- U vraagt hulp bij buren als u ziek of verkouden bent.
- U vraagt hulp bij de huisarts of thuiszorg als u ziek bent.
- U vraagt hulp bij het Sociaal Wijkteam als u hulp nodig
heeft.
- U zoekt geen contact met mensen ouder dan 70 jaar.
- U zoekt geen contact met mensen met een zwakke
gezondheid.
- U mag niet op bezoek bij verpleeghuizen tot en met 28
april.
Bent u verkouden of heeft u koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid?
- U blijft thuis.
- U ziekt uit.
- U doet geen boodschappen.
- U ontvangt geen bezoek.
- U mag weer naar buiten als iedereen 24 uur deze
klachten helemaal niet meer heeft.

Hebt u kinderen die buiten willen spelen?
- Kinderen onder de 12 jaar mogen gewoon naar
buiten, want het is goed om frisse lucht te krijgen.
Houd je wel aan de regels.
- U houdt 1,5 meter afstand van andere ouders.
- Kinderen raken elkaar zo min mogelijk aan.
- Uw kind mag alleen buiten spelen op rustige
plekken.
- U wast na binnenkomst uw handen,
de kinderen ook.

De regels tot 1 juni:
- Alle bijeenkomsten zijn afgezegd.
- Bij begrafenissen en crematies mogen maximaal 30
personen komen. U houdt 1,5 meter afstand en u wast
uw handen regelmatig.
- Bij huwelijken mogen naast het bruidspaar, alleen de
trouwambtenaar en maximaal 2 getuigen erbij zijn.
- Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
vinden liever online plaats; ze kunnen doorgaan als er
maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter
afstand houden.
U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels
houdt.
De boete is maximaal € 400.
Denk aan uw gezondheid en die van uw kinderen. Houd u aan de
regels.

Meer informatie?
De regels tot en met 28 april:
- Iedereen moet thuis werken, behalve als u naar uw werk
mag van uw werkgever.
- Alle scholen en kinderopvang zijn dicht tot na de
meivakantie. Er is noodopvang voor kinderen met

www.rijksoverheid.nl/corona
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl
www.rivm.nl/ 0800-1351
Dit artikel is vertaald in het Turks en in het Arabisch.

Virüsü durdurmak zorundayız!
Peki, siz ne yapabilirsiniz?
İçeride kalın!
Mümkün olduğu kadar içeride kalmaya çalış. Sadece alış veriş
için çık ya da senin yardımına muhtaç birisi varsa onu ziyaret
etmek için çık. Ama RIVM’nin, yani Sağlık ve Çevre için Devlet
Enstitüsü’nün talimatlarına mutlaka uymalısın:

- Başka insanlarla en az 1,5 metre mesafe bulundur.
- Dışarıya çıkmak zorundaysan en fazla 2 kişi çıkın. Daha
çok kişiyle çıkarsanız para cezasına çarptırılabilirsiniz.
- Sadece gıda alış verişini yap ve dükkanda diğer
insanlarla aranda 1,5 metre mesafeyi koru. Gıda alış
verişini yanliz yap,ailecek degil.
- Eve girdiğin zaman önce ellerini yıka ve varsa çocuklar
da ellerini yıkasın.
- Aile üyelerinden biri nezleyse dışarıya çıkman yasak.
- Aile üyelerinden birinde ateş varsa dışarıya çıkman
yasak.
- Ellerini sıkça yıkaman lazım.
- Öksürürken veya hapşırırken ağzını dirseğin iç kısmına
götür.
- Tek kullanımlı/kağıt mendil kullan.
- Hasta veya nezle olursan gerekirse komşundan destek
al.
- Hasta veya nezle olursan aile doktoruna, ‘thuiszorg’ ya
da ‘Sociaal Wijkteam’e başvur.
- 70 ve üzeri yaşta insanlarla yakın temasta bulunma.
- Sağlığı zayıf insanlarla yakın temasta bulunma.
- 29 Nisana kadar bakım evlerine ziyarete gitmek yasak.

- İçeriye girdiğinizde hepiniz ellerinizi yıkayın.
29 Nisana kadar uyulması gereken kurallar:
- Sadece işverenin derse işe gidin, yoksa herkes evden
çalışmak zorunda.
- Tümü okul ve kreşler bahar tatili bitene kadar kapalı
kalacak. Sadece anne veya babası hastane, bakım evi,
polis, ambülans veya itfaiye gibi önemli işte çalışan
çocuklar için acil bakım mevcut. Aynısı ev ortamında
güven altında bulunmayan çocuklar için de acil bakım
yerleri var.
- Tümü kafeler, restoranlar, kuaför salonları, spor
merkezleri vesaire yerler kapalı kalacak.
- Süpermarketler açık kalacak.
- Toplu ulaşım devam edecek ama sefer saatleri
değişecek. Otobüse bindiğiniz zaman da aranızda 1,5
metre mesafeyi koruyun.
1 Hazirana kadar geçerli kurallar:
- Her türlü toplantı yasak.
- Cenazelere en fazla otuz kişi katılabilir. Yine aranızda
1,5 metre mesafeyi koruyun ve sık sık ellerinizi yıkayın.
- Nikah esnasında evlenecek çift yanı sıra sadece nikah
memuru ve en fazla 2 şahit bulunabilir.
- Dini veya felsefi toplantılar tercihen internet üzerinden
yer almalı. Ancak en fazla otuz kişi ve kişiler arası 1,5
metre mesafeyi koruma şartıyla fiziksel olarak da
düzenlenebilir.
Bu kurallara uymayana para cezası kesilebilir.
O halde para cezası en fazla 400,- € tutarındadır.

Nezleysen veya ateşin çıktıysa (38 derece üstü) ve/veya
solunum daralması varsa:
- Evde kal
- İyileşmeye çalış
- Alış verişe çıkma
- Eve misafir kabul etme.
- Sadece aileden kimsede en az 24 saat şikayet yoksa
dışarıya çıkabilirsin.
Sende nezle, ateş veya solunum daralması varsa ve
evde başka birileriyle birlikte yaşıyorsan:
- Kimse evden çıkmasın
- Sadece hiç şikayeti olmayan biri gıda alış verişi için
dışarıya çıkabilir
- Hastane, bakım evi, acil barınma yeri, polis, itfaiye ve
ambülans gibi önemli mesleği olanlar, şikayeti
olmaması şartıyla, işine gidebilir.
İlle de dışarıda oynamak isteyen çocuğun mu var?
- Çocuklar (kurallara uymak şartıyla) dışarıya çıkabilir.
Hava almak çocuklara iyi gelecektir.
- 12 yaşından küçük çocukların yalnız başına dışarıya
çıkması yasak
- Diğer anne babalardan 1,5 metre mesafe koruman şart
- Çocuklar mümkün olduğu kadar birbirine
dokunmamalı
- Çocuğunuz dışarıda sakin ortamda oynayabilir

Kendinizin ve çocuklarınızın sağlığını koruyun ve kurallara
mutlaka uyun.

Daha detaylı bilgi için bakın:
www.rijksoverheid.nl/corona
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl
www.rivm.nl/ 0800-1351

U kunt hulp vragen bij de
volgende organisaties
De Sociaal Wijkteams Poelenburg en Peldersveld/
Hoornseveld, het Jeugdteam en Centrum Jong zijn bereikbaar.
De Sociale Wijkteams zijn dicht tot en met 28 april. Net als het
Jeugdteam en het Centrum Jong. U kunt wel bellen of mailen
naar het Sociaal Wijkteam. Of een briefje met uw naam en
telefoonnummer in de brievenbus van het Sociaal Wijkteam
doen. Hieronder staan de gegevens van het Sociaal Wijkteam,
Jeugdteam en Centrum Jong bij u in de wijk.

SWT Peldersveld/Hoornseveld:

-

075-2010006
team7@swt.zaanstad.nl
Rode Zee 69 Zaandam (let op! Kleurrijk is dicht)
Facebook @poelenburgSWT
www.swtzaanstad.nl/peldersveld-plus-hoornseveld

SWT Poelenburg:

-

075-7271050
team10@swt.zaanstad.nl
Weerpad 1a Zaandam (let op! Lobelia is dicht)
Facebook @swtpeldersveldhoornseveld
www.swtzaanstad.nl/poelenburg/

Jeugdteam Poelenburg Peldersveld:

- 075 6519280
- team5@jt.zaanstad.nl
Centrum Jong:

- 075 6810120 voor opvoedvragen, bijvoorbeeld over
slapen, eten en drinken, angst, ipad- en telefoon gebruik
- 075 6518340 voor afspraken
- www.positiefopvoeden.nl (tips)

- www.opvoedspreekuur.nl (afspraak met pedagogisch
adviseur)
Wie kan mij helpen met mijn administratie nu De
Papiermolen dicht is?
U kunt niet meer langskomen bij De Papiermolen. De
Papiermolen is nog wel gewoon bereikbaar. Bij twijfel over of
er spoed is bij post en administratie: bel/mail/gooi een briefje
met uw naam/telefoonnummer in de bus bij het Sociaal
Wijkteam.

Moeite met huiswerk maken?
Soms is het moeilijk om thuis huiswerk te maken.
Er is thuis niet altijd een rustige plek. Jongerenwerkers en
studenten van Vooruit zorgen voor een rustige plek om huiswerk te maken. Dit gebeurt in de Poelenburcht. Zij houden zich
aan de regels. Er zijn maximaal 2 kinderen in een ruimte, met
een begeleider. Aanmelden via Whatsapp bij Aziz
(06-48980925) of Hafsa (06-28369647).
Het aantal plekken is beperkt.

FluXus Thuis: online creatieve cursus

Blijf voorlezen met hulp van De Bieb
Uw kind krijgt via school les in taal. U kunt uw kind voorlezen. Dit is leuk en belangrijk. U kunt via De Bieb gratis
boeken lenen. U kunt via De Bieb luisterboeken downloaden en samen met uw kind luisteren. Er is heel veel keus!

U kunt niet naar FluXus om creatief bezig te zijn. Fluxus komt
met ‘FluXus Thuis’. U kunt hier een cursus volgen. U vindt hier
cursussen voor beeldende kunst, digitale media, theater, dans
en muziek. Kunstdocenten maken regelmatig nieuwe cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Meer informatievindt u op www.fluxus.nl/thuis.

Blijf sporten, spelen en bewegen
Kijk op:

- debieb.nl/digitaal voor tips.
- debieb.nl/spelletjes voor spelletjes met boeken.
- debieb.nl/afhaalpunt hier kunt u gewoon boeken
lenen. De boeken staan voor u klaar.
Heeft u vragen over taal of (voor)lezen?
Dan kunt u gratis De Bieb bellen.
Bel (075) 617 22 52. De Bieb is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur.
U hoeft geen lid te zijn van De Bieb.

Stil zitten is voor niemand goed. De sportclubs zijn nu dicht.
Het Sportbedrijf Zaanstad helpt u online om te blijven sporten.
Prik een vast moment op de dag om te sporten. Dit zorgt voor
een ritme. Sporten is goed voor de doorbloeding en geeft energie. Er is voor iedereen een oefening of een work-out bedacht.
U kunt uzelf en uw kinderen belonen na het sporten met
een compliment. Zet water en fruit klaar. Kijk voor oefeningen en work-outs op Facebook @sportbedrijfzaanstad of op
Instagram @sportbedrijf_zaanstad.

Dit artikel is vertaald in het Turks en in het Arabisch.

-

team5@jt.zaanstad.nl

Centrum Jong:
- Çocuklarla ilgili uyku, yeme, içme, korku, tablet ve telefon
kullanımı gibi her türlü eğitim sorularınız için: 075 6810120
numarayı arayın;
- Randevu almak için: 075 6518340 numarayı arayın.
- www.positiefopvoeden.nl (çocuk eğitimi ile ilgili tüyolar için)
- www.opvoedspreekuur.nl (pedagojik danışmanla randevu
için)
Papiermolen artık kapalı olduğuna göre kağıt işlerinde yardım
için nereye başvurabilirsin?
De Papiermolen merkezine artık şahsen gelmeniz mümkün
değil ama merkeze halen ulaşabilirsiniz. Şayet posta veya kağıt
işlerinde acil olup olmadığını tereddüt edersen telefon aç, mail
yolla veya adını ve telefon numaranı bir kağıda yazıp ‘Sociaal
Wijkteam’in posta kutusuna bırak.

Yardım için şu kuruluşlara
başvurabilirsin
Poelenburg ve Peldersveld/Hoornseveld semtlerinde faal
olan “Sociaal Wijkteam”, “Jeugdteam ve “Centrum Jong”
isimli merkezlere başvurabilirsin.
Sociaal wijkteam (SWT) olarak bilinen semt merkezleri 29
Nisana kadar kapalı kalacak. Aynısı Jeugdteam ve Centrum Jong
için geçerli. SWT ile telefon üzerinden veya mail yollayarak kontak kurabilirsin. Ya da bir kağıda adını ve telefon numaranı yazıp
merkezin posta kutusuna bırakabilirsin.
Aşağıda ‘Sociaal Wijkteam’, ‘Jeugdteam’ ve ‘Centrum Jong’ ile
ilgili iletişim bilgileri yazılı:
SWT Peldersveld/Hoornseveld:
- 075-2010006
- team7@swt.zaanstad.nl
- Rode Zee 69 Zaandam (dikkat: ‘Kleurrijk’ kapalı)
- Facebook @poelenburgSWT
- www.swtzaanstad.nl/peldersveld-plus-hoornseveld
SWT Poelenburg:
- 075-7271050
- team10@swt.zaanstad.nl
- Weerpad 1a Zaandam (dikkat: ‘Lobelia’ kapalı)
- Facebook @swtpeldersveldhoornseveld
- www.swtzaanstad.nl/poelenburg/
Jeugdteam Poelenburg Peldersveld:
- 075 6519280

Evde ders çalışmak zor mu?
Bazen evde ders çalışmak sıkıntılı olabilir. Örneğin evde rahat bir
çalışma köşesi olmadığı için.Buna çözüm olarak Vooruit’e bağlı
Gençlik Çalışanları ve Öğrenciler Poelenburcht’te birkaç özel
oda oluşturdular. Çocuklar bu odalarda rahatça ders çalışabilecek. Korona virüsü için geçerli kuralları da dikkate alarak her
odaya en fazla 2 çocuk ve bir rehber girebiliyor. Siz de çocuğunuz
için başvurmak isterseniz Whatsapp üzerinden Aziz’e (0648980925) veya Hafsa’ya (06-28369647) mesaj yollayın. Oda
sayısının sınırlı olduğunu da dikkate alın.
Kütüphane sayesinde çocuğunuza sesli kitap okumaya devam
edin
Okul çocuğunuza dil dersi vermeye devam ediyor. Sen de çocuğuna sesli kitap okuyabilirsin. Bu hem eğlenceli, hem yararlı olur.
Kütüphaneden (De Bieb) kitap ödünç alabilirsiniz. Kütüphanenin
internet sayfasından sesli kitap da indirebilir ve çocuğunuzla birlikte dinleyebilirsiniz. Kütüphanenin kitap yelpazesi çok zengin!
İnternetten şu sayfalara bak:
- debieb.nl/digitaal
kütüphane ile ilgili her türlü tavsiyeler için
- debieb.nl/spelletjes
çocuğunuz için kitaplarla ilgili değişik hoş
ödevler için
- debieb.nl/afhaalpunt
kitap paketi aboneliğin varsa

Dil veya (sesli) kitap okuma ile ilgili sorun varsa:
‘De Bieb’in ücretsiz hattını arayabilirsin.
Telefon numarası: (075) 617 22 52
Kütüphanenin açık olduğu vakitler: Pazartesi – Cuma arası saat
09:00’dan saat 15:00’e kadar.
Kütüphaneden yararlanmak için üye olmak zorunda değilsiniz.

“FluXus Thuis”: internette yaratıcı eğitimler
Yaratıcı uğraşlar için FluXus’a gelmen artık mümkün değil.
Alternatif olarak merkezimiz internet üzerinden: ‘FluXus
Thuis’ geliştirdi. Bu platformda görsel sanatlar, dijital medya,

tiyatro, dans ve müzik alanında kurslar bulabilirsin. Sanat
öğretmenlerimiz düzenli olarak çocuk, genç ve yetişkinler için
yeni kurslar geliştiriyorlar. Daha ayrıntılı bilgi için bakın: www.
fluxus.nl/thuis.

Spor, oyun ve beden hareketine devam
Hareketsizlik kimse için iyi olmaz. Spor kulüplerinin
kapanmasıyla spor yapmak da zorlandı haliyle. ‘Sportbedrijf
Zaanstad’ internet üzerinden spora devam edebilmenize
yardımcı oluyor. Spor yapmak için gün üzerinden sabit bir vakit
belirle. Bu belirli bir düzen kurmana da yardımcı olur. Spor
kan dolaşımını teşvik eder ve insana enerji verir. Herkes için
uygun egzersizler geliştirildi. Spor yaptıktan sonra kendine ve
çocuklarına iltifat et. Örneğin su veya meyve hazır bulundurarak mükafatlandır. Egzersiz ve idman çeşitleri için facebook’a
bakın: @sportbedrijfzaanstad veya instagram’a:
@sportbedrijf_zaanstad.
Bu haber bülteni korona virüsü hakkında bilgi içeriyor. Şu an bir
kriz yaşıyoruz. Belediyemiz hangi kurallara uymanız gerektiğini
açıkladı. Soru veya probleminiz varsa nereye başvurabileceğinizi
öğrenebilirsiniz. Ayrıca ‘Sociaal Wijkteam’, ‘Jeugdteam’, Bieb
(Kütüphane)’ ve ‘Fluxus’ kuruluşlarının sunduğu hizmetler
açıklanıyor. Gönüllü bazda yardım sunan kişiler de var. Burada
kim ile kontak kurabileceğin yazılı. Bilgisayar kullanmayı
bilmiyorsanız veya iyi Hollandaca anlayamıyorsanız eş, dost,
kol komşudan yardım isteyin.
Ev halinizle ilgili bir konu gibi belirli durumlar için kime, nereye

başvurabileceğinizi de bu haber bülteninde bulabilirsiniz.

Wat doen bewoners voor elkaar?
Het is heel fijn om te zien hoeveel ideeën er nu ontstaan
om elkaar te helpen. Wij geven u een overzicht.

Zaankanters voor elkaar
Er zijn veel vrijwilligers die hulp willen bieden. Heeft u hulp
nodig of wilt u zelf helpen? Zoekt u iemand om gewoon even
mee te praten? Of wilt u ook helpen? Ga dan naar www.zaankantersvoorelkaar.nl. Of stuur een bericht naar info@zaankantersvoorelkaar.nl. Ook kunt u bellen naar 075-2060010.

Bent u vluchteling of statushouder?
Dan kunt u online Nederlands oefenen. Dit kan elke
dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Vrijwilligers
van de Sluis helpen u daarbij. Wilt u helpen? De Sluis zoekt
vrijwilligers voor De Sluis online!
Kijk op Facebook @vluchtelingenwelkominzaanstad.

Berenjacht: leuk voor kinderen
U kunt aan de Berenjacht meedoen met uw kinderen.
Kijk op Facebook @berenjachtnl. Veel plezier!

Pakketjes voor jonge kinderen om zich thuis
te vermaken
Het Sociaal Wijkteam maakt pakketjes voor gezinnen
met jonge kinderen. In de pakketjes zitten bijvoorbeeld
boeken, spelletjes en kleurplaten. Het helpt ouders om
hun kinderen te vermaken. De stichting Kinderzwerfboek
heeft gratis boeken gegeven. De studenten van Vooruit
helpen met het bezorgen van de pakketjes.

Tips om te volgen op Facebook

Zij helpen u met:

@prakkieetenvoor075
Hebt u gekookt of hebt u eten nodig?
Dan kunt u naar deze Facebookgroep.

- uw boodschappen
- uw vuilnis wegbrengen
- huiswerkbegeleiding voor uw kinderen, in kleine
groepjes

@coronahulpzaanstad
In deze groep helpen Zaankanters elkaar tijdens de coronacrisis.

Studenten Vooruit helpen u!

Zij kunnen u ook bellen voor een praatje.
Neem contact op via djoeke@vooruitproject.nl of
06-40073998. Of kijk op Facebook @vooruitpoelenburgenpeldersveld of op Instagram @vooruitpoelenburgpeldersveld.

@kledingbank.zaanstad
Kunt u geen nieuwe kleding betalen? Of wilt u kleding doorgeven aan mensen die het nodig hebben?
Word dan lid van deze Facebookgroep.
Ook leuk voor lotingsacties van bijvoorbeeld
speelgoed.

Video voor de jeugd over Corona
Yo. HOU AFSTAND! Dit is een duidelijke boodschap.
Jongeren en professionals uit de wijk hebben een video
gemaakt. Bekende voetballers Oguzhan Ozyakup
(Feyenoord) en Naci Ünüvar (Ajax) werkten hieraan
mee. Zij zijn geboren en opgegroeid in Poelenburg en
Peldersveld.
U kunt de video zien en delen op Facebook @poelenburgpeldersveld en via het Youtubekanaal @gemzaanstad zoek op: jongerenwerk, Zaanstad, Corona.

De vaccinaties voor jonge kinderen en zwangere vrouwen
gaan door. Bent u ziek of is uw kind ziek (verkouden, koorts of
keelpijn)? Dan mag u niet langs komen. U belt met Centrum
Jong via 075-6810120. De vaccinatie wordt uitgesteld. Dit is geen
probleem. De gezondheid van uw kind komt niet in gevaar.

Ik vind het moeilijk thuis omdat iedereen zo vaak thuis
is. Wat kan ik doen om het thuis gezellig te houden?
De crisis is voor veel gezinnen moeilijk. De kinderen zijn veel binnen. Ze hebben schoolwerk en dat kan spanning geven in huis.
Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk vindt om uw kinderen goed te
helpen. Of omdat ze hun energie niet goed kwijt kunnen. U kan
met Centrum Jong of de GGD bellen voor tips of een gesprek:

- Centrum Jong: 075 6810120, of kijk ook op
www.centrumjong.nl
- Advieslijn Jeugdgezondheid van de GGD: 075 651 83 40.
Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur
Kijk ook op www.centrumjong.nl voor meer adviezen voor
ouders.

Meest gestelde vragen &
antwoorden
Wat is dicht tot 1 juni?
- Inloophuis De Bron. Voor vragen kunt u mailen naar
secr.dcdebron@outlook.com.
- Inloophuis 1 is samen.
- Jongerenwinkel op de Lobeliusstraat 16.
Wij hebben geen internet of te weinig laptops.
Mijn kinderen kunnen hun schoolwerk niet goed maken.
Waar kan ik om hulp vragen?
Hebt u internet of een laptop voor het schoolwerk nodig? Bel
dan met de school van uw kind. Zij helpen u!

Gaan de vaccinaties voor kinderen op het consultatiebureau (Centrum Jong) door?
Ja, het is belangrijk dat uw kind een vaccinatie krijgt.

Is er ruzie thuis? Wordt er gescholden of met spullen
gegooid?
Dat is niet normaal en mag niet. Praat erover met elkaar.
U kunt hulp vragen bij het Sociaal Wijkteam of het Jeugdteam.
Of bij de brugfunctionaris van uw school. Voor alle tips en
telefoonnummers kijk op www.zaanstad.nl. Zoek op ‘veilig
thuis’. Of bel 0800-2000.

Mag ik mantelzorg blijven geven?
Dat mag, maar maak hierin een goede keuze. U gaat minder op
bezoek bij mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Ook gaat u minder
op bezoek bij mensen met een zwakke gezondheid. U gaat niet
op bezoek als u zelf koorts hebt, verkouden bent of hoest. U
gaat niet bij mensen op bezoek die ziek zijn. Probeer contact
te houden via de telefoon en beeldbellen. U houdt 1,5 meter
afstand als u op bezoek gaat. U wast uw handen als u binnen
komt en als u weg gaat. Vraag aan de persoon of hij of zij wel
wilt dat u komt.
Voor vragen hierover belt u de Mantelzorglijn: 030-760 60 55
of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Ik ben alleen. Het is thuis zo stil. Ik wil graag met
iemand praten, wat kan ik doen.
Iedereen moet binnen blijven. We kunnen niet bij elkaar op
bezoek. Dan voelt u zich soms alleen. Vrijwilliger staan voor u
klaar om een praatje te maken. U kunt ook aan hen vragen om
uw oudere buurvrouw, buurman, opa of oma te helpen. Samen
kunnen we elkaar helpen bij eenzaamheid en Corona. U kunt
contact opnemen met:

- Sociaal Wijkteam
De vrijwilligers van het Sociaal Wijkteam staan klaar om
een praatje met u te maken. U kunt bellen via:
075-2010006 als u woont in Peldersveld-Hoornseveld of
075-7271050 als u woont in Poelenburg.
- Zaankanters voor elkaar
Er zijn veel vrijwilligers die u te woord willen staan. Ga
naar www.zaankantersvoorelkaar.nl of neem contact op
via info@zaankantersvoorelkaar.nl of bel naar
075-2060010.
- Luisterlijn
Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar voor een
gesprek: 075-616 20 00. Uw naam en gegevens blijven
anoniem.
- KBO-PCOB Ouderen-Infolijn: 030-3400600
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur.
- De Zilverlijn
Een belservice voor ouderen, via de website kunt u zich
aanmelden: www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn

Wilt u op de hoogte blijven?
Deze nieuwsbrief is gemaakt door gemeente
Zaanstad. In de brief vindt u informatie in het
Nederlands en korte samenvattingen in het Turks en
Arabisch.
Meer weten over corona en de maatregelen in
Zaanstad?
Kijk dan op zaanstad.nl en zoek op het woord
‘corona’.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
de wijken Poelenburg en Peldersveld? Volg dan de
pagina op facebook ‘Poelenburg en Peldersveld.
Heeft u een vraag over deze nieuwsbrief of een mooi
initiatief voor de wijk?
Mail dan naar pact@zaanstad.nl

Voor meer informatie en vragen:
- Regels www.rijksoverheid.nl/corona.
- Uw thuissituatie, contact met iemand, hulp met financiële administratie
Sociaal Wijkteam Poelenburg 075-2010006 team7@swt.zaanstad.nl of
Sociaal Wijkteam Peldersveld Hoornseveld 075-7271050
team10@swt.zaanstad.nl.
- Onderwijs neem contact op met de school van uw kind.
- Opvoeden Centrum Jong 075-6810120 www.centrumjong.nl of GGD
075-6518340.
- Voorlezen en taal De Bieb 075-6172252 www.debieb.nl/digitaal.
- Vrijwilligerswerk Zaankanters voor elkaar 075-2060010
info@zaankantersvoorelkaar.nl Facebook @zaankantersvoorelkaar.
- Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl pact@zaanstad.nl
Facebook @poelenburgenpeldersveld.

Dit nieuwsblad is een uitgave van de gemeente Zaanstad.
Vormgeving
Delta3, Den Haag
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