Schoterhof
Eigentijds woonzorgcentrum midden in de wijk
Schoterhof is niet meer weg te denken uit Haarlem-Noord. De negen verdiepingen tellende woontoren
dankt zijn naam aan voormalig Schoten, de plek waar hij staat. Maar hoewel de naam van de
woonzorglocatie verwijst naar vervlogen tijden, is Schoterhof een eigentijds woonzorgcentrum. Schoterhof
beschikt over royale appartementen voor haar bewoners en biedt ouderen een prettige, warme en veilige
woonomgeving. Naast zorg worden er veel activiteiten in Schoterhof georganiseerd. De locatie heeft een
sterk verbindende sociale functie in de wijk.

Iedereen is welkom
Bewoners van aanleunwoningen Buitenhof of ouderen die niet in Schoterhof wonen, zijn in Schoterhof van
harte welkom voor de lunch of warme maaltijd én natuurlijk voor gezelligheid. Bewoners en niet-bewoners
kunnen elkaar ook de hele week treffen op het Ontmoetingsplein of bij mooi weer op het terras. Daar kunnen
zij met elkaar een kopje koffie drinken of deelnemen aan één van de vele activiteiten.

Adresgegevens

Schoterhof Plesmanplein 10 2024 HT Haarlem

Telefoonnummer receptie

023 5128200

Faxnummer
Receptie bemand tussen

023 5128201
Maandag tot en met zondag van 07.15 uur tot 20.00 uur

Bereikbaarheid

Schoterhof is bereikbaar met buslijn 2. Via reisinformatie 0900-9292
kunt u actuele informatie opvragen. Rondom Schoterhof is (gratis)
parkeergelegenheid in de wijk
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur. Zaterdag
en zondag is de winkel gesloten. Contact met het SIG via de receptie.

Winkel

Kapsalon
Visboer

Bloemenstal

Huisdieren
Warme maaltijd

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00
uur tot 17.00 uur, zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Afspraken via
mevrouw Van den Brand, intern bereikbaar via nummer 229
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur verkoopt Ed Smit uit
Volendam verse vis in de hal van Schoterhof
Contactgegevens: 06-24112452
Op donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag
van 09.00 uur tot 16.00 uur, contactgegevens:
John Rusman 06 20630967

In overleg welkom
In Schoterhof wordt ’s avonds warm gegeten, dagelijks wordt er vers
gekookt. Er kan gegeten worden in het restaurant, in een huiskamer
op de afdeling of op het eigen appartement.
Broodmaaltijd
De broodmaaltijden worden verzorgd door voedingsassistentes op de
afdeling. Men gebruikt de broodmaaltijd gezamenlijk of op het eigen
appartement.
Restaurant
In het restaurant zijn bewoners, hun bezoekers, wijkbewoners en
andere gasten van harte welkom. Het restaurant serveert lunch en
diner en is geopend van 10.00 uur tot 19.30 uur. Contactpersoon
voor het restaurant is Ron Zurhaar (bereikbaar via de receptie).
Waskosten
De kosten voor (persoonsgebonden) was via Schoterhof bedragen
€ 79,60 per maand. Lakens, slopen, hoeslakens, washandjes,
badhanddoeken, handdoeken en theedoeken worden door
Schoterhof verstrekt en gewassen. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Het is toegestaan eigen beddengoed mee te nemen, ook
dit wordt door Schoterhof gewassen, het beddengoed dient dan wel
gemerkt te zijn.
Schoonmaak
De appartementen worden wekelijks schoongemaakt door de
huishoudelijke dienst. Normaliter wordt er afgestoft, stof gezogen, de
badkamer en de keuken worden gereinigd. Mocht het wenselijk zijn
dat er andere taken gedaan worden zoals het zemen van de binnen
ramen zal er in overleg met de medewerker een ander onderdeel
worden uitgesteld tot de week daarop.
Radio, TV, internet, wifi op uw appartement Als u radio, TV, telefoon, internet/Wifi op uw eigen appartement wilt,
kunt u hiervoor zelf met een provider een contract af sluiten. De

Wifi in algemene ruimten
Roken

Brandveiligheid

Toegang
Vergaderruimtes/feestzaal
Logeermogelijkheden
De Schoterkoerier
Kennemerhartuitgave ‘Uit het hart’

aansluitingen hiervoor zijn op uw appartement aanwezig.
Het is dan tevens mogelijk om gebruik te maken van digitale tv, filmof sportnet.
Wifi is gratis aanwezig.
Netwerk: Kennemerhart Bewoners
Wachtwoord: BewonersKennemerhart
In Schoterhof geldt een algemeen rookverbod. Uitzondering is alle
bewonersappartementen, mits de deur gesloten is. In het bijzijn van
medewerkers mag niet gerookt worden. Cliënt dient een
luchtfilterapparaat aan te schaffen waarvan de capaciteit in
verhouding staat tot het aantal m3 van het appartement. In de
appartementen op de revalidatieafdeling mag niet gerookt worden.
Alle ruimtes en appartementen zijn voorzien van een rookmelder die
aangesloten is op de brandmeldcentrale. Het is niet toegestaan om
open vuur te hebben op het appartement, dus het branden van
kaarsen is streng verboden. Dit is niet alleen voor de veiligheid van de
cliënt van het desbetreffende appartement, maar ook voor de
veiligheid van de overige cliënten van Schoterhof.
Buiten receptietijden kunt u aanbellen bij de voordeur of via een
pasje binnenkomen.
Per persoon wordt slechts 1 pasje uitgegeven.
Deze ruimtes zijn beschikbaar voor verhuur en er zijn
cateringmogelijkheden.
In overleg is logeren op het appartement mogelijk, via de
zorgmedewerker kunt u een logeerbed aanvragen
Eens per twee maanden verschijnt de Schoterkoerier, hierin staat
informatie over Schoterhof
Kennemerhart geeft twee keer per jaar de krant ‘Uit het hart’ uit.

