
De Blinkert 
Modern woonzorgcentrum waar iedereen welkom is! 

De Blinkert was één van de eerste voorzieningen in deze omgeving voor ‘bejaarden van alle gezindten’. De 

locatie die zijn 60ste verjaardag alweer enige tijd geleden vierde, is nu een modern woonzorgcentrum. Eén ding 

van vroeger is echter gebleven: iedereen is welkom! 

 

Wijk met saamhorigheid 
De Blinkert maakt deel uit van een wijk met een sterke onderlinge banden. Er zijn goede contacten met de 

nabijgelegen basisschool en veel bewoners uit de wijk werken als vrijwilliger in De Blinkert. In De Blinkert is ook 

dagcentrum Ramplaanhart gevestigd. In de nabijgelegen stadstuinderij is ontmoetingscentrum Tuindershart te 

vinden. De wijkraad zetelt in de Blinkert en voorlichtingsavonden of het stembureau vinden bijna als 

vanzelfsprekend op deze locatie plaats. Bij de Blinkert staan 70 aanleunwoningen. De bewoners huren hun 

woning van een woningcorporatie, maar kunnen gebruik maken van de voorzieningen en diensten van De 

Blinkert en van Kennemerhart. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

Adres Rockaertshof 66   
2015 ED Haarlem 
 

Mailadres locatie Receptie.blinkert@kennemerhart.nl 
 

Telefoonnummer receptie 023 5101600 
 

Receptie bemand tussen 08.00 uur – 18.45 uur (op weekdagen) 
10.00 uur – 17.00 uur (in het weekend) 
 

Bereikbaarheid en parkeren De Blinkert is met de bus goed bereikbaar. Buslijn 14 rijdt vanaf Station Haarlem 
en Station Heemstede-Aerdenhout. Deze buslijn stopt bij halte Vijver. Buslijn 81 
rijdt vanaf Station Haarlem NS en stopt bij halte InHolland. 
 
Bij De Blinkert is het mogelijk gratis te parkeren in de wijk. 
 
Het is niet toegestaan te parkeren op het voorplein bij de hoofdingang m.u.v. 
het laten in- en uitstappen van bewoners en cliënten. Na het in- en uitstappen 
dient u de auto direct naar een openbare parkeerplek te verplaatsen. 
Hulpdiensten moeten in geval van nood onbelemmerd de hoofdingang kunnen 
bereiken. 
 
Voor bezoekers die slecht ter been zijn en over een invalidenparkeerkaart 
beschikken, zijn er op het voorplein twee parkeerplaatsen beschikbaar. Als u 
hiervan gebruik maakt dient u de invalidenparkeerkaart goed zichtbaar achter 
de voorruit te bevestigen. 
 

Kapsalon Openingstijden: dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag 
van 09.00 tot 15.00 uur. 
Contact: Anita Wagner via 06 43096067 
 

Huisdieren Welkom, mits aangelijnd. 
 

Restaurant Openingstijden: dagelijks van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Deze multifunctionele ruimte is het kloppend hart van De Blinkert. De Duinpan is 
meer dan alleen een restaurant. Het is ook een uitstekende ruimte voor 
activiteiten, presentaties, verjaardagen, een hapje en een drankje. 
 

Winkel De winkel is van de SIG, een organisatie voor ondersteuning van mensen met 
een beperking. 
 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 
13.30 uur tot 15.30 uur.  
Informatie: www.sig.nl of via telefoonnummer 0251 257 857.  
 

Visboer Om de week komt de visboer langs in De Blinkert. De receptie informeert u 
graag. 
 

Waskosten Het wassen van de kleding kan door de familie zelf worden verzorgd. De kleding 
kan ook door de stomerij of door de medewerkers worden gewassen. De kosten 
bedragen dan € 79,60 per maand. Wilt u dat de kleding wordt gemerkt? Dan 
kunt u contact opnemen met de zorgmedewerker of de receptie. De kosten van 
het merken bedragen € 0,50 per kledingstuk. 
 



Schoonmaak De schoonmaak wordt wekelijks gedaan door schoonmaakbedrijf ECS. 
 

Radio, TV, internet, wifi op uw 
appartement 

Als u radio, TV, telefoon, internet/wifi op uw eigen appartement wilt, kunt u 
hiervoor zelf met Ziggo een contract afsluiten. Digitale aansluitingen hiervoor 
zijn in uw appartement aanwezig. U kunt ook uw huidige provider 
meeverhuizen, mits De Blinkert in het servicegebied ligt. 
 

Wifi in algemene ruimten Wifi is gratis aanwezig.  
Netwerk: Kennemerhart Bewoners  
Wachtwoord: BewonersKennemerhart  
 

Dagcentrum In De Blinkert is dagcentrum Ramplaanhart gevestigd. Het dagcentrum is 
bereikbaar via 06 23181632. 
 

Bibliotheek De Blinkert heeft een bibliotheek (uitleenkast in De Duinpan) met gewone en 
grootletter boeken. 
 

Brandveiligheid Op De Blinkert zijn iedere dag Bedrijfs Hulpverleners (BHV’ers) aanwezig. 
 

Roken Vanwege wet- en regelgeving is het niet toegestaan om in De Blinkert te roken. 
Buiten kan beperkt worden gerookt op de daarvoor aangewezen plaatsen. Voor 
het roken in uw eigen appartement kunnen afspraken worden gemaakt. 
 

Toegang Buiten de receptietijden kunt u aanbellen bij de voordeur.  
 

Feestzaal Restaurant De Duinpan is beschikbaar voor verhuur en er zijn 
cateringmogelijkheden. 
 

Activiteiten De Blinkert biedt een uitgebreid activiteitenprogramma. Team Welzijn en de 
receptie informeert u graag. 
 

Kennemerhart uitgave ‘Uit het 
hart’ 

Kennemerhart geeft 3 keer per jaar de krant ‘Uit het hart’ uit.  
Een krant vol met nieuws en wetenswaardigheden over Kennemerhart. 
 

Het Blinkertje De Blinkert brengt elke maand een nieuwsblad uit voor bewoners en verwanten. 
Hierin worden alle activiteiten en relevante informatie vermeld. 
 

Cliëntenraad Locatie Cliëntenraad vergadert 6x per jaar in aanwezigheid van de zorgdirecteur 
en één van de teamleiders. De vergaderingen zijn openbaar en u bent welkom 
eens een vergadering bij te wonen. Info bij de receptie. 
 

 


