
 

SOCIALE KAART VAN ALDLÂN 
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VERSIE JUNI 2020 

 

  



 
Voor u heeft u een sociale kaart van de wijk Aldlân gericht aan senioren die 
in de wijk Aldlân wonen.  
 
Op deze sociale kaart staan alle organisaties en activiteiten binnen de wijk 
Aldlân. Daarnaast vindt u een aantal organisaties die in de buurt van Aldlân 
zijn of ook binnen Aldlân hulp bieden. Deze organisaties zijn lichtgrijs 
gekleurd.  
 
Op de kaartjes staan de belangrijkste gegevens die u nodig heeft om contact 
op te nemen met de organisatie of om meer informatie over een organisatie 
te vinden. De kaartjes kunt u uitknippen en bewaren, maar u kunt natuurlijk 
ook het hele boekje bewaren.  
 
Eens per half jaar zal er een nieuwe sociale kaart verschijnen, waarop nieuwe 
activiteiten of organisaties kunnen staan of waarop organisaties hun 
contactgegevens hebben aangepast. Als u interesse heeft in het ontvangen 
van een sociale kaart, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres:  
 
…………………………………………………………………………. 
Wanneer u vragen heeft over de sociale kaart kunt u contact opnemen met: 
………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 



Huisartsenpraktijk Aldlân 
 

De huisarts is verantwoordelijk voor het 
onderzoeken en de behandeling van een 
patiënt met (beginnende) klachten van 
lichamelijke of psychische aard. 
 
 
 
 

   

Zevenblad 3  
8935 RK Leeuwarden 

   

 
058 2801505 

   

 
Huisartsenpraktijkaldlan.nl 

 

Benu apotheek 
 

Advies, medicijnen en zelfzorgproducten. 
Bij Benu apotheek kunt u ook terecht voor 
medische hulpmiddelen 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 
12.00 uur en van 14.30 tot 17.30 
 

   

Zevenblad 1 
8935 RK Leeuwarden 

   

 
058 2887374 

   

Benuapotheek.nl/ 
apotheek/aldlan 

   

 
aldlan@benuapotheek.nl 

 

Dental Clinics Leeuwarden 
Aldlân 
 

Tandarts en geriatrische tandarts met 
kennis van gebitsprotheses, 
mondzorgproblemen, ziektes of 
medicatiegebruik bij ouderen.  
Rollator- en rolstoeltoegankelijk 
 
 

   

Stinzenflora 155 
8935 LG Leeuwarden 

   

 
058 8707326 

   

Dentalclinics.nl/tandarts/ 
leeuwarden-aldlan 

   

 
aldlan@dentalclinics.nl 

 

  Visio 
 

Visio biedt informatie en advies, maar ook 
verschillende vormen van begeleiding, 
revalidatie, onderwijs & wonen voor 
mensen die slechtziend of blind zijn, ook 
als zij daarnaast een verstandelijke-, 
lichamelijke-, of andere zintuigelijke 
beperking hebben. 
 

   

Tadingastraat 4 
8932 PJ Leeuwarden 

   

 
088 5857300 

   

 
Visio.org 

   

 
leeuwarden@visio.org 

 



Thuiszorg Het Friese Land 
 

Verzorging en verpleging aan huis, 
persoonsalarmering, nachtzorg, 
thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp. 
 
Thuiszorg het Friese Land biedt ook 
terminale thuiszorg 
 
 

   

Zevenblad 5 
8935 AK Leeuwarden 

   

 
0900 8864 

   

Thfl.nl/locatie/leeuwarden-
zevenblad 

   

 
info@thfl.nl 

 

Thuiszorg Noorderbreedte 
Erasmus 

 
Appartementen in Erasmus die geschikt 
zijn voor mensen die zelfstandig willen 
wonen, Met mogelijkheden tot, 
alarmering, sociale contacten in de directe 
omgeving, diensten en oproepbare zorg. 
De zorg wordt geleverd door medewerkers 
van Erasmus 

   

Hempenserweg 29 
8935 BD Leeuwarden 

   

 
058 2803030 

   

Noorderbreedte.eu/ 
erasmus/huren 

   

 
klantenservice@znb.nl 

 

Thuiszorg Palet 
 

Zorg, verpleging en ondersteuning thuis, 
persoonsalarmering, nachtzorg door 
verzorgenden en wijkverpleegkundigen. 
 
Thuiszorg Palet biedt ook terminale 
thuiszorg 
 
 
 
 

   

 
088 5127000 

   

Paletgroep.nl/zorg-bij-mij-
thuis/thuiszorg 

   

klantenadviescentrum@ 
kwadrantgroep.nl 

 

Buurtzorg Leeuwarden 
 

Verpleging en persoonlijke verzorging aan 
huis door een klein team van 
wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden 
 
Team Zuid levert zorg aan bewoners van 
postcode: 
8935 AA-AD, BA, DA-DE, DG-DJ, DK-DN 
Team Zuid 2 levert zorg aan bewoners van 
postcode:  
8935 (met uitzondering van postcodes die 
beschreven staan bij team Zuid 
 

   

Team zuid: 06 12553151 
Team zuid 2: 06 20772767 

   

 
Leeuwarden.buurtzorg.net 

   

leeuwardenwest@ 
buurtzorgnederland.com 

 



Florastate Noorderbreedte 
 

Wonen in een eigen appartement van 60 
m2, voorzien van een keuken, woonkamer, 
slaapkamer, extra kamer, badkamer, 
bijkeuken, balkon en berging op de begane 
grond. De woning is rolstoeltoegankelijk. 
Alleen te bewonen met een WLZ- indicatie. 
Vanuit het Volledig Pakket thuis wordt alle 
zorg vergoed. 
 

   

Holwortel 57 
8935 LH Leeuwarden 

   

 
058 2847190 

   

 
Florastate.nl 

   

 
florastate@znb.nl 

 

Amaryllis Wijkteam Zuid 
 

Laagdrempelige eerstelijns ondersteuning 
aan bewoners die op een of meerdere 
leefgebieden in een situatie terechtkomen 
waar ze niet uit kunnen komen. Voorop 
staan zelfredzaamheid en samenwerking 
binnen het sociaal netwerk. 
 
   

   

Willem Alexanderplein 22 
8931 DX Leeuwarden 

   

 
058 3030407 

   

 
Amaryllisleeuwarden.nl 

   

 
info@wijkteam-zuid.nl 

 

Van Andel  Ouderen-
psychiatrie (GGZ Friesland) 

 
Advies, behandeling en begeleiding aan 
mensen van meestal 60 jaar en ouder, die 
last hebben van psychische problemen, 
waardoor zij zich beperkt voelen in hun 
dagelijks leven. 
Ambulante behandeling, dagbehandeling, 
klinische zorg en behandeling met verblijf. 
 

   

Borniastraat 34b 
8934 AD Leeuwarden 

   

 
088 3365688 

   

 
Vanandel.nl 

   

 
info@vanandel.nl 

 

Ouderenpsychiatie Friesland 
(Alliade) 

 
Tweedelijnszorg aan ouderen met 
psychische problemen. Behandeling bij 
verwijzing van de huisarts op locatie, bij 
patiënt thuis of in een verzorgings- of 
verpleeghuis. 

  

   

Salomonszegel 103 
8935 SE Leeuwarden 

   

 
088 0108888 

   

Alliade.nl/over-alliade/ 
zorgonderdelen/ouderen-
psychiatrie-friesland 

   

info@ouderenpsychiatrie 
friesland.nl 

 



 Tinz 
 Thuiszorg het Friese Land 

Casemanagers bieden hulp bij 
(vermoedens van) dementie. Ze 
ondersteunen de cliënt en diens 
mantelzorgers bij het maken van keuzes 
of het oplossen van problemen.  
 
Bezoeken kan van maandag tot 
donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. 

   

Tesselschadestraat 29 
8913 HA Leeuwarden 

   

 
088 5109910 

   

 
Tinz.nl 

   

 
tinz@thfl.nl 

 

 MindUp 
 

Tweedelijns begeleiding van mensen met 
een psychische beperking die hen in de 
weg staat bij wonen, werken en meedoen 
in de samenleving. Begeleiding op het 
gebied van wonen, werken en activiteiten. 
In Leeuwarden zijn onder andere een 
productiewerkplaats, een houtwerkplaats, 
een keuken en creatieve werkzaamheden. 
Mensen kunnen worden opgehaald met 
een busje. 
 

   

Marshalweg 9 
8912 AC Leeuwarden 

   

 
088 3365666 

   

 
Mind-up.nl 

 

 Mea fysio 
 

Fysiotherapie, sportfysiotherapie, 
medische fitness, massage en 
sportmassage.  
 
 
 
 
 
 
 

   

Salomonszegel 15 
8935 SBB Leeuwarden 

   

 
06 51121636 

   

Meafysio.nl/leeuwarden-
salomonszegel 

 

Paraflex  
 

Multidisciplinair centrum voor 
paramedische zorg. Zes disciplines onder 
een dak. Waar u met of zonder verwijzing 
van een huisarts terecht kunt. 
Mensendieck-en cesartherapie, Fysio- en 
manuele therapie, bekken oefeningen, 
pijnbehandeling, logopedie en voeding en 
dieetadvies. 

   

Zenegroen 43 
8935 KB Leeuwarden 

   

 
058 2881288 

   

 
Paraflex.nl 

   

 
info@paraflex.nl 

 



Fysiotherapie Aldlân  
 

Fysiotherapie, sportfysiotherapie, 
medical taping, dry needling, training en 
begeleiding. Fysiotherapie in de praktijk 
of aan huis 
 
Maandag tot en met zaterdag van 7.30 
uur tot 19.30 uur 
 

   

Fioringras 86 
8935 BV Leeuwarden 

   

 
058 2880593 

   

 
Aldlanfysio.nl 

   

 
info@aldlanfysio.nl 

 

Balanza Diëtist 
 

Voor iedereen die een gezonde leefstijl wil 
of zijn voedingspatroon meer in balans wil 
krijgen.  
 
 
 
 
  

   

Salomonszegel 15 
8935 SC Leeuwarden 

   

 
06 31010872 

   

Dietistbalanza.nl/dietist-
leeuwarden 

   

 
anita@dietisictbalanza.nl 

 

 Kapsalon Digo 
 

Kapsalon voor bewoners van Erasmus en 
bewoners van de wijk.  
Geopend van dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 18.00 uur. Op 
donderdag open tot 21.00 uur 
 
 
 

   

Hempenserweg 29c 
8935 BD Leeuwarden 

   

 
06 53405990 

   

 
Kapsalondigo.nl 

   

 
petra@kapsalondigo.nl 

 

 Kapsalon Duet 
 

Kapsalon in het winkelcentrum van Aldlân.  
Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 
8.30 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag open tot 
20.30. Zaterdag open van 8.00 uur tot 
13.00 uur 
 
 
 
 

   

Zevenblad 2 
8935 RK Leeuwarden 

   

 
058 288 1020 

   

 
Kapsalon-duet.com 

 



Royal Beauty Plaza 
 

Kapsalon en schoonheidssalon. Onder 
andere epileren, wimpers verven, 
wenkbrouwen verven, visage en 
kapsalon. 
 
 
 
 

   

Fioringras 15 
8935 BN Leeuwarden 

   

058 2667714 
06 19939272 

   

 
Royalbeautyplaza.nl 

   

 
info@royalbeautyplaza.nl 

 

Pedicurepraktijk De 
Voetstap 

 
Medische pedicure met certificaat voor 
behandeling van patiënten met reuma en 
diabetes. 
 
 
 
  

   

Ereprijs 110 
8935 JL Leeuwarden 

   

 
058 2132172 

   

 
Pedicuredevoetstap.nl 

   

 
de.voetstap@live.nl 

 

Taxi (rolstoeltoegankelijk) 
 

Taxi Waaksma 

   

0512 331333 

   

Waaksma.nl/taxi 

   

info@waaksma.nl 
 

Taxi Witteveen 

   

058 2800505 

   

Taxiwitteveen.nl 

   

info@taxiwitteveen.nl 
 

Taxi Dorenbos 

   

0592 615000 

   

Taxidorenbos.nl 

   

info@taxidorenbos.nl 
 

Max Mobiel 
Noorderbreedte Erasmus 

 
Bewoners van Noorderbreedte Erasmus 
kunnen uiterlijk een dag van tevoren een 
ritje aanvragen met de Max Mobiel, een 
kleine taxi die maximaal 45 km per uur 
rijdt.  
Kosten: €1.00 per rit 
Reserveren op maandag t/m vrijdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur 
 
 

   

Hempenserweg 29 
8935 BD Leeuwarden 

   

06 48264203 
058 2803030 

   

Max-mobiel.nl/rit-
reserveren-contactgegevens 

 



Stadskantine Aldlân  
 

Stadskantine is een stichting die iedere 
derde dinsdag van de maand betaalbare 
maaltijden verzorgd voor mensen die het 
niet breed hebben en toch eens buiten 
de deur willen eten om nieuwe mensen 
te ontmoeten. 
3-gangenmenu voor €8,00 per persoon.  
Pinnen is niet mogelijk 
Reserveren kan via onderstaande 
website 
 

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

Aldlân.blogspot.com/2018/ 
02/stadskantine-aldlan.html 

   

 
info@stadskantinewest.nl 

 

Roelof’s Brasserie 
 

Roelof’s Brasserie is een restaurant in het 
gebouw van Erasmus. Naast een menu 
serveren zij elke dag een dagschotel voor 
€7,20 per persoon. Het restaurant is op 
werkdagen van 9.00 uur tot 19.00 uur 
geopend en op zaterdag en zondag van 
9.00 uur tot 20.00 uur geopend. 
 

   

Hempenserweg 29 
8935 BD Leeuwarden 

   

 
058 2510450 

   

 
Roelofsbrasserie.nl 

   

 
info@roelofsbrasserie.nl 

 

 Eten met gemak 
 Maaltijdservice 

 
Maaltijdservice die koelverse maaltijden 
bij u bezorgt. U kunt zelf een menu 
samenstellen en beslissen hoe vaak u 
een maaltijd wilt ontvangen. 
 
 
 
 
 

   

 
058 2734010 

   

 
Etenmetgemak.nl 

   

 
info@etenmetgemak.nl 

 

 Van Smaak 
 Maaltijdservice 

 
Maaltijdservice die warme, koelverse of 
diepgevroren maaltijden bij u bezorgt. U 
kunt zelf een menu samenstellen en 
beslissen hoe vaak u een maaltijd wilt 
ontvangen. 
 
 
 
 

088   

 
088 5115400 

   

Vansmaak.nl/ 
maaltijdservice/leeuwarden 

   

info@vansmaak.nl 

 



Alles ûnder ien dak  
Boodschappenservice 

 
Online supermarkt waar u uw 
boodschappen kunt bestellen door naar 
de webwinkel te gaan, maar ook 
gemakkelijk door te mailen of te bellen. 
U kunt met de pinpas betalen bij u aan 
de deur. 
Kosten: €3,95 per bestelling.  
 
 

   

 
0512 472711 

   

 
Boodschappengemak.nl 

   

Info@boodschappengemak 
.nl 

 

Buurtservicepunt Aldlân  
 

Voor vragen over- of hulp bij het 
aanvragen van een uitkering, bijstand, 
WMO of kwijtschelding en het invullen van 
bijvoorbeeld de belastingaangifte en nog 
veel meer, kunt u terecht bij de 
vrijwilligers van het buurtservicepunt.  
 
Telefonisch een afspraak maken voor 
donderdag of vrijdag van 13.00 uur t/m 
16.00 uur 
 

   

Raaigras 28 
8935 GH Leeuwarden 

   

 
06 34843569 

   

Buurtsevicepunt.nu/locaties/ 
Buurtservicepunt-2018 

 

Dagbesteding Erasmus 
 

Het dagcentrum in Noorderbreedte 
Erasmus biedt vijf dagen in de week 
begeleiding aan mensen met een WMO- 
indicatie.  
 
 
 
 

   

Hempenserweg 29 
8935 BD Leeuwarden 

   

 
058 2803030 

   

Noorderbreedte.eu/eras 
mus/dagbesteding 

   

 
klantenservice@znb.nl 

 

Dagcentrum Aldlân Palet 
 

Dagcentrum Aldlân biedt vijf dagen in de 
week begeleiding aan mensen met een 
WMO indicatie. Het dagcentrum is 
gevestigd in het schoolgebouw van ISK de 
Weide. Er worden activiteiten 
georganiseerd samen met de basisschool 
en het kinderdagverblijf 
 

   

Raaigras 28 
8935 GH Leeuwarden 

   

 
06 13485992 

   

 
Paletgroep.nl/dagbesteding 

   

klantadviescentrum@ 
kwadrantgroep.nl 

 



Bridge 
 

 Vanaf maandag 28 september 2020 
tot half april 2021 

 Elke maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 17.00 uur.  

 Contributie: €35,00 per seizoen. 
 
 
        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

058 2670686/ 06 11097427 
058 8432109/ 06 15061149 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

   

 
bcaldlan@gmail.com 

 

Biljarten 
 

 Dinsdagochtend 8.45 uur tot 11.30 uur 
 Bel voor informatie en opgave naar 

onderstaand nummer of kom eens langs 
 
 
 
 
 
        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

06 36221129 
058 2880875 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

 

Bingo 
 

 Vrijdag 25 september, 23 oktober, 27 
november en 18 december 

 Inloop vanaf 19.00 uur, start om 20.00 
uur tot 23.00 uur. 

 Een boekje met 10 rondes kost €7,50 
 Hoofdprijs is €150,00  
 
 
 
        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

 
06 42166952 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

 

Computerinloop 
senioren 

 
 Vanaf september iedere 

dinsdagochtend (bij voldoende 
deelname) 

 Van 9.30 uur tot 11.30 uur 
 15 lessen van €2,50 per les 
 
 
 
        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

 
06 18217332 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

 



Haakclub “Haak aan” 
 

 Iedere dinsdagochtend van 9.30 uur 
tot 11.30 uur 

 Kosten: €2,00 per deelname inclusief 
een kopje koffie of thee 

 Opgave via onderstaand e-mail adres, 
of kom eens langs 

 
 
 

        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

   

haakgroepfroskenburch@ 
gmail.com 

 

  Moestuin Aldlân 
 

 Voor de moestuinwerkgroep wordt er 
gezocht naar vrijwilligers om een 
moestuin te realiseren naast het 
wijkcentrum.  

 Deze moestuin is voor jong en oud, dus 
iedereen mag meedoen.  

 
        Wijkcentrum Aldlân  

   

Salomonszegel 99 
8935 SC Leeuwarden 

   

 
06 51711087 

   

 
Aldlan.blogspot.com 

   

Bestuurslid3.aldlan@ 
gmail.com 

 

Gemeente Leeuwarden 
 

Om zaken te regelen of voor vragen over 
WMO, subsidies, gemeentelijke 
belasting, inkomensondersteuning en 
dergelijke 
Geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur t/m 13.00 uur 
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur t/m 17.00 uur 
 
 

   

Olderhoofsterkerkhof 2 
8911 DH Leeuwarden 

   

 
14 048 

   

 
Leeuwarden.nl 

 

 Humanitas 
 

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie 
waar u terecht kunt voor onder andere 
ziekenhuisbegeleiding, “effe doen” 
karwijtjes, thuisadministratie of 
huisbezoek.  
 
 
 
 
 

   

 
058 2666608 

   

Humanitas.nl/afdeling/ 
leeuwarden/activiteiten 

   

 
leeuwarden@humanitas.nl 

 



 Bezoek en Co 
 

Bezoek en Co is een 
vrijwilligersorganisatie waar vrijwilligers 
en studenten mensen opzoeken. Bezoek 
en Co organiseert ook allerlei activiteiten 
waaraan deelnemers en hun 
vrijwilligers/ studenten aan mee kunnen 
doen 
 

   

Hempenserweg 2 
Kantoor 503 
8935 AA Leeuwarden 

   

 
06 49913334 

   

 
Bezoekenco.nl 

   

 
bezoekenco@gmail.com 

 

De zonnebloem Leeuwarden 
Zuid 

 
De zonnebloem is een 
vrijwilligersorganisatie die kleinschalige, 
gezellige activiteiten organiseert voor 
deelnemers en vrijwilligers. De 
zonnebloem organiseert ook vakanties 
voor minder valide mensen. 
 
 
 

   

 
06 85653682 

   

Zonnebloem.nl/leeuwarden 
-zuid 

   

Zonnebloemleeuwarden 
zuid@outlook.com 

 

 


