
       De Molenburg  
Wonen in een levendige wijk 

Wonen in het multiculturele stadsdeel Schalkwijk, dát is wonen in De Molenburg. In een veilige en gezellige 

woonomgeving met ondersteuning op maat. Ook de bewoners van de levendige wijk, met winkelcentrum 

dichtbij, worden betrokken bij De Molenburg. Zij zijn van harte welkom voor koffie, bijvoorbeeld op het 

Stadsplein op de begane grond, activiteiten, een warme maaltijd of een bezoekje aan de kapper. De 

Molenburg heeft ruime appartementen op verschillende etages en biedt ook kleinschalig groepswonen als 

er meer hulp en verzorging nodig is. Het Molenhofje heeft een prachtige binnentuin en biedt een veilig en 

vertrouwd  thuis. 

 
Alles kan tenzij … 

In De Molenburg is iedereen welkom. De medewerkers van De Molenburg gaan graag samen met u op zoek 

naar de antwoorden op uw vragen. En ook hier heerst die andere manier van denken die zo kenmerkend is 

voor Kennemerhart, want ook bij De Molenburg gaan we uit van uw mogelijkheden. Vanuit die instelling 

benaderen de medewerkers elke zorgvraag van elke cliënt, met respect, aandacht en deskundigheid en dat 

merkt u aan alles! 

 

 

 
 
 



Adresgegevens Groningenlaan 12 2036 EN Haarlem 
 

Mailadres locatie Receptie.molenburg@kennemerhart.nl 
 

Telefoonnummer receptie 023-543 0300 
 

Receptie  Dagelijks bemand van 8.30 uur tot 16.30 uur 
 

Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer is De Molenburg bereikbaar met Buslijn 73 (halte voor de 
deur van De Molenburg) en buslijn 300 (halte Winkelcentrum Schalkwijk. Parkeren 
kan gratis in de wijk. 
 

Winkel In De Molenburg is een kleine winkel aanwezig die wordt gerund door SIG; een 
stichting die mensen met een beperking, dagbesteding biedt. Het aanbod van de 
winkel is gericht op 1-persoons huishoudens. Tevens kunt u er andere 
boodschappen bestellen zoals bloemen en gebak.  
De winkel is geopend van maandag t/m vrijdag (tussen 09.30 uur en 12.00 uur en 
13.00 uur en 15.30 uur). ) In het weekend is de winkel gesloten. De winkel vindt u op 
de begane grond rechts de gang in bij de receptie. 
 

Kapsalon Openingstijden kapsalon: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur 
 

Pedicure De Molenburg werkt samen met een aantal pedicures (niet in dienst van 
Kennemerhart). De pedicure komt gemiddeld 1x per 6 weken. 
 

Huisdieren Welkom, mits aangelijnd. 
 

Warme maaltijd In de kleinschalige woongroepen wordt dagelijks zelf gekookt. Voor bewoners van 
‘het Voorhuis’ is er keuze uit verschillende maaltijden via een wekelijkse menulijst. 
Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen en voorschriften. 
Buiten het menu om kunt u de gehele dag met of zonder gasten terecht op het 
Stadsplein voor een hapje of een drankje. De geboden warme maaltijd is een 2-
gangen maaltijd (hoofdmaaltijd + nagerecht), soep kost € 1,--. De kosten voor de 
derde gang kunt u contant afrekenen op het Stadsplein of via de maandnota laten 
verrekenen.  
 

Broodmaaltijd In de kleinschalige woongroepen wordt de broodmaaltijd per huiskamer 
georganiseerd. De broodmaaltijd voor de bewoners van het Voorhuis dient door de 
bewoner zelf te worden verzorgd. Als dit niet meer lukt kunt u hier met de 
verzorging afspraken over maken. 
 

Restaurant Restaurant Het Stadsplein heeft een terras. Verjaardagen, hapjes en drankjes 
kunnen verzorgd worden door de medewerkers van het Stadsplein. De 
restaurantmedewerker vertelt u er graag meer over. 
 

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 het team. De kosten van het merken bedragen €  0,50 per 
kledingstuk. 
 

Schoonmaak Het schoonmaken van uw appartement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
De medewerkers van de huishoudelijke dienst maken één keer per week de 
badkamers en toiletten grondig schoon en stofzuigen de vloer. Stoffen en 
schoonhouden van de kamer is iets dat bij de familie thuishoort. De ramen aan de 
buitenzijde worden door een externe glazenwasser gereinigd. Voor het afvoeren 
van grof huisvuil en overtollige huisraad kunt u zelf contact op nemen met de 
gemeente Haarlem. 
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Radio, TV, internet, wifi op uw 
appartement 

Als u radio, TV, telefoon, internet/wifi op uw eigen appartement wilt, dient u 
hiervoor zelf met een provider een contract af te sluiten. De aansluitingen hiervoor 
zijn op uw appartement aanwezig. 
 

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

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

Brandveiligheid Het gebruik van open vuur (zoals het branden van kaarsen) is niet toegestaan. Wel 
toegestaan zijn broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron. De 
stekkers van deze apparaten dienen wel rechtstreeks in een geaard stopcontact te 
worden gestopt. In het kader van de brandveiligheid mogen de badkamers niet 
gebruikt worden voor opslag. 
De Molenburg kent een beveiligingssysteem waarbij de brandweer in geval van 
rookontwikkeling direct wordt gewaarschuwd. Ook sluiten automatisch de 
branddeuren in de gangen en klikken de nooduitgangen van het magneetslot. De 
Molenburg beschikt over een team goed opgeleide Bedrijfs HulpVerleners (BHV-ers) 
die u in geval van brand adequate instructies geven. Volgt u deze instructies 
alstublieft op. Het is noodzakelijk dat wij altijd op de hoogte zijn van uw eventuele 
logees. Dit is nodig omdat wij moeten weten wie er in huis is bij eventuele 
calamiteiten. Logees kunt u melden bij de receptie. 
 

Toegang Buiten receptietijden s.v.p. gebruik maken van een ‘tag’ of via de voordeurbel. Bij 
het verlaten van de locatie buiten de openingstijden cijfercode 4711# intoetsen. De 
Molenburg is goed toegankelijk voor minder validen. Er zijn twee liften aanwezig in 
de hal. Op de begane grond is een mindervaliden toilet voor bezoekers.  
 

Vergaderruimtes/feestzaal aanwezig Deze ruimtes zijn beschikbaar voor verhuur en er zijn cateringmogelijkheden. 
 

Nieuwsbrief bewoners 
Kennemerhartuitgave ‘Uit het hart’ 

De Molenburg informeert bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers via een 
maandelijkse nieuwsbrief. Kennemerhart geeft twee keer per jaar de krant ‘Uit het 
hart’ uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


