wijkpunt dr. calshof

het trefpunt in Schaesberg

Contact
Wijkpunt
Dokter Calshof

Wijkteam
Schaesberg
De medewerkers van de wijkteams
zijn iedere werkdag tussen 8.30 en
12.30 uur aanwezig in wijkpunt Dokter
Calshof en zijn telefonisch bereikbaar.
Tussen 13.30 en 16.30 uur werken de

U kunt dagelijks binnenlopen bij

wijkteams op afspraak. Vanaf 12.30

het wijkpunt Dokter Calshof in het

tot 17.00 uur neemt het Klant Contact

gelijknamige wijkzorgcentrum, Achter

Centrum van de gemeente Landgraaf

den Winkel 65-67 in Landgraaf. De

de telefoongesprekken voor het wijk-

openingsuren van het wijkpunt Dokter

team aan en maakt telefoonnotities.

Calshof zijn van 8.30 tot 19.00 uur.
Het Grand-Café is geopend van 10.00

Telefonisch: 14 045

tot minimaal 20.00 uur. Hier kunt u

Email: gemeente@landgraaf.nl

terecht voor een hapje, een drankje of

Post: Gemeente Landgraaf,

zelfs een complete maaltijd

Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf

De wijkpunten in Landgraaf zijn een initiatief
van de Gemeente Landgraaf in samenwerking
met MeanderGroep Zuid-Limburg en Welsun.

In het wijkteam zijn de volgende organisaties
vertegenwoordigd; gemeente Landgraaf,
MeanderGroep Zuid-Limburg, Welsun, Xonar,
Mondriaan, Radar, Bureau Jeugdzorg en MEE.

wijkpunt dr. calshof
Het trefpunt in Schaesberg
De medewerkers van het wijkteam Schaesberg.

In Landgraaf vinden we het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen, met of
zonder hulp van professionele organisaties. De wijkpunten en de wijkteams
in Landgraaf spelen daarin een belangrijke rol. In Schaesberg kunt u terecht

Wijkteam

bij het wijkpunt Dokter Calshof.

Eén aanspreekpunt voor mensen uit
de wijk met vragen of problemen.

In het wijkpunt kunt u meedoen met activiteiten of onder het genot van

Dat betekent: één keer je verhaal

een kopje koffie een praatje maken met buurtgenoten. Ook kunt u hier

vertellen. Daarna wordt samen gezocht naar praktische oplossingen, met de

binnenlopen met vragen of ideeën over de leefbaarheid in uw wijk.

mensen in de directe omgeving, met vrijwilligers en met organisaties in de
wijk. Efficiënt, makkelijk en dichtbij. In het wijkteam werken medewerkers

Heeft u een vraag of probleem waar u hulp bij nodig heeft, maar weet u niet

van de gemeente en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Want goede zorg,

wie of welke organisatie u verder kan helpen? Zoekt u vrijwilligerswerk dat

dat doe je samen.

bij u past? Maakt u zich zorgen om een buurvrouw of buurman? Wilt u graag
uw handen uit de mouwen steken voor meer gezelligheid in uw buurt en
heeft u daar hulp bij nodig? In het wijkpunt kunt u met deze vragen terecht.
Samen zoeken we naar een oplossing of antwoord.

Activiteiten
Wijkpunt Dokter Calshof is ook het centrale punt in Schaesberg voor

Worden die niet direct gevonden, dan zorgen de medewerkers van het

alle activiteiten voor wijkbewoners, van jong tot oud. Het team nodigt

wijkpunt dat u in contact komt met de juiste personen. Dat kan bijvoorbeeld

iedereen uit om hiervoor ideeën aan te dragen. Het wijkpunt is er niet

een medewerker van het wijkteam zijn.

alleen vóór u, maar zeker ook door u!

