
Dagopvang
in Huis van de Buurt ‘t Kruidvat

& 
Het Noorderlicht

Ondersteuning voor mantelzorgers  
in Diemen

i.s.m.

DE LOCATIES

‘t Kruidvat is een Huis van de Buurt waar 
verschillende activiteiten worden  
georganiseerd voor inwoners van Diemen. 
Zo’n 60 vrijwilligers zorgen ervoor dat  
de bezoekers zich welkom voelen en mee 
kunnen doen met het uitgebreide  
programma. Vanuit ‘t Kruidvat worden 
hulp en diensten op maat aangeboden. 

Deze rolstoeltoegankelijke locatie is  
gevestigd in Diemen-zuid. 

Het Noorderlicht is een wijkcentrum  
gelegen in Diemen-noord. Het Noorderlicht  
beweegt tot meedoen. Er is ruimte voor 
initiatieven van bewoners uit de wijk.  
De verschillende activiteiten, hoofzakelijk 
gericht op senioren, worden begeleid door 
vrijwilligers en professionals.

Ook deze locatie is rolstoeltoegankelijk.

Ons brede aanbod is maandelijks te lezen 
in het DiemerNieuws en op onze website. 
 welzijndiemen.nl

Huis van de Buurt ‘t Kruidvat
 Ouderkerkerlaan 30

 1112 BE Diemen

Het Noorderlicht
 Gruttoplein 2

 1113 HM Diemen

Huis van de Buurt ‘t Kruidvat & Het Noorderlicht 
zijn onderdeel van Welzijn Diemen.



ONTZORGEN
Als mantelzorger zorgt u waarschijnlijk 
dagelijks, non-stop, voor uw partner  
of familielid. Een dankbare taak maar wel 
een flinke belasting en zorg. Soms is het 
dan fijn om even op adem te komen en 
tijd te creëren voor uzelf. 
Maar vaak heeft u die mogelijkheid niet. 
Huis van de Buurt ‘t Kruidvat &  
Het Noorderlicht helpen u ontzorgen. 

Want ook uw gezondheid is belangrijk! 
 
Wij bieden de mogelijkheid om uw  
partner of familielid voor een aantal uren 
per week naar een van onze locaties 
te brengen. 

ACTIVITEITEN
Klaartje Gisolf, een medewerker van 
Cordaan verzorgt verschillende activiteit-

en waar uw partner of familielid aan mee 
kan doen. Denk aan geheugentraining 
en spelletjes. Tijdens de activiteiten is er 
natuurlijk tijd voor een kopje koffie. 

Rond het middaguur wordt er gezamenlijk 
geluncht. De ene keer is dit een vers 
gekookte warme maaltijd, de andere keer 
een uitgebreide broodmaaltijd.   

De activiteiten van Cordaan vinden plaats  
op woensdag, vrijdag en zondag tussen 
10.30 en 15.00 uur.

VERVOER
Mocht u niet de mogelijkheid hebben om 
uw partner of familielid te brengen dan 
kunnen wij het vervoer voor u regelen.

AANMELDEN
Heeft u nog vragen of wilt u uw partner  
of familielied aanmelden voor de  
dagopvang in Huis van de Buurt  
‘t Kruidvat of in Het Noorderlicht dan kunt 
u contact opnemen met Chantal de Jonge 
van Cordaan. Het is ook mogelijk om direct 
contact op te nemen met een medewerker 
van het Huis van de Buurt.

Cordaan
 Chantal de Jonge 
 chdejonge@cordaan.nl
 06 156 359 45

Huis van de Buurt ‘t Kruidvat &  
Het Noorderlicht

 Paul Heskamp
 p.heskamp@welzijndiemen.nl
 Daniëlle Hendriks 
 d.hendriks@welzijndiemen.nl
 06 507 164 04

welzijndiemen.nl


