
 

 

Samenvatting 2 informatie bereikbaarheid instanties op Ameland 
wegens coronavirus  
 
Vanuit het Gebiedsteam Ameland stellen we u graag op de hoogte welke mogelijkheden er 
zijn in de professionele zorg en hoe de zorgverleners in deze periode bereikbaar zijn. 
Is het voor u als zorgverlener niet volledig duidelijk naar wie u het beste door kunt verwijzen 
neem dan gerust contact op met één van de gebiedsteammedewerkers. 
Namens het Gebiedsteam,  
Rika de Jong 
Coördinator Gebiedsteam Ameland 
 
Gebiedsteam Ameland 
 
Voor vragen en nieuwe aanmeldingen: 
Maandag, dinsdag en vrijdag: telefonische bereikbaarheid Rika de Jong, 06-2929860, 
e-mail: rdejong@ameland.nl  
Dinsdag en woensdag: telefonische bereikbaarheid Karin Schoenmaker, 06-15250888, 
e-mail: kschoenmaker@ameland.nl  
Dinsdag en donderdag: telefonische bereikbaarheid Harmen Zwart, 06-30213872, 
e-mail: hzwart@smwf.nl  
Op werkdagen is Harmen Wijnberg fysiek aanwezig op het kantoor in het gemeentehuis  
Telefoon: 06-55992746. e-mail: hwijnberg@ameland.nl  
Verder werkt iedereen vanuit huis 
 
Noodopvang voor kwetsbare gezinnen 
Willen jullie alert zijn op kwetsbare gezinnen? Er is grotere kans op huiselijk geweld nu 
kinderen en ouders meer en langer op elkaars lip zitten. Zij kunnen aangemeld worden bij 
het gebiedsteam.  
 
Veilig Thuis Friesland  
Veilig Thuis Friesland blijft ook in deze tijd beschikbaar voor het geven van advies en het 
doen van meldingen via telefoonnummer (0800) 2000.  
Spoed4Jeugd is bereikbaar via telefoonnummer (0800) 7763345.  
De Jeugd- en Gezinsbescherming blijft beschikbaar via het algemene telefoonnummer: 
(058) 2333777. De medewerkers zijn op hun reguliere werkdagen ook bereikbaar via het 
telefoonnummer dat mogelijk al bij de mensen bekend is. 
 
Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland 
Ondersteuning van vrijwilligers 
In deze periode staat een groot aantal meelevende en enthousiaste vrijwilligers klaar om 
mensen te ondersteunen met een klein klusje. Denk aan een boodschap, maar ook om af 
en toe eens te bellen voor gewoon een sociaal praatje. 
Ook staan ze klaar om mantelzorgers in kleine zaken te kunnen ontlasten 
Iedere ochtend is SCW bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
De Toel, telefoon: (0519) 54 23 65 
Ons Hol, telefoon: (0519) 55 43 51 
vsa@scw-ameland.nl 

www.nietalleen.nl op deze site kunnen mensen zich ook aanmelden en worden ze in contact 
gebracht met vrijwilligers van het eiland. 



 

 

 
Scholen 
Ouders en jeugdigen zijn op de hoogte gebracht van hoe het onderwijs verder aangeboden 
gaat worden. Contact gegevens scholen: 
BWS  mailen via administratie@bws-ameland.nl. De e-mail wordt dagelijks gelezen.  
 
Basisscholen zijn gesloten.  
Contactgegevens basisschool: 
Directie OPO: Wim de Vries, e-mail: directie@opo-ameland.nl, telefoon: 06-45282376 
Directie Kardinaal de Jongschool: Joop Overmars,  
e-mail: directie@kardinaaldejongschool.nl, telefoon: 06-55130879 
Directie Koningin Wilhelminaschool: Annet Bannink, e-mail: info@cbskoninginwilhelmina.nl, 
telefoon: (0519) 554500 
 
Kinderenopvang  
Open voor noodopvang (voor vitale beroepen).  
 
Ons Hol, telefoon: (0519) 55 43 51 
’t Wantij, Anita Bulté, telefoon: 06-11327670  
 
Doen er zich problemen voor of zijn er vragen? Dan kunt u ook bellen met de Coördinator 
Noodopvang, Jan Jaap Werkman. Telefoon: 06-44797037 
To Solve 
To Solve biedt noodzakelijke ondersteuning aan jeugd. 
Voor vragen kunt u bellen of mailen. Telefoon: 06-23903347, e-mail: marjolijn@tosolve.nl  
 
Praktijkondersteuners Huisartsen 
De Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ en GGZ Jeugd werken ook vanuit huis. 
Zij zijn bereikbaar via de huisartsenpraktijk: Jacobs, telefoon: (0519) 554175 en Maters, 
telefoon: (0519) 542018 
 
GGD Fryslân 
Het zijn spannende en onwerkelijke tijden. Ouders werken zoveel mogelijk vanuit huis en 
geven hun kinderen thuisonderwijs. Deze thuisblijfsituatie zorgt voor veel vragen bij ouders 
en kinderen. Even sparren, meedenken kan dan heel fijn zijn. De pedagoog en 
jeugdverpleegkundigen bieden ondersteuning. Zij geven advies, inzicht en praktische 
begeleiding. Ook is de arts beschikbaar voor vragen. De Jeugdgezondheidszorg is dagelijks 
voor zowel ouders als leerkrachten, pedagogisch medewerkers, andere professionals als 
vrijwilligers per mail en telefonisch bereikbaar via onderstaande contactgegevens. 
 
Pedagoog: Paula van Zwol, telefoon: (088) 2299437/06-55446844,  
e-mail: p.vanzwol@ggdfryslan.nl 
 
Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar: Joke Beekema, telefoon: (088) 2299807,  
e-mail: j.beekema@ggdfryslan.nl 
 
Jeugdverpleegkundige 4-12 jaar: Elsanne Bijma, telefoon: (088) 2299853,  
e-mail: e.bijma@ggdfryslan.nl 
 
Jeugdverpleegkundige 12+ jaar: Franciske de Vries, telefoon: (088) 2299902,  
e-mail: f.devries@ggdfryslan.nl 
 
Jeugdarts: Hillie van den Brug, telefoon: (088) 22 99 564, en ook k  



 

 

e-mail: h.vdbrug@ggdfryslan.nl 
 
Fysiotherapie Metz de Boer is voor noodzakelijke zorg beschikbaar. 
Telefoon: 0519-542442. Website: www.fysiotherapiemetzdeboer.nl  
Contactpersonen: Gerard Metz 06-22696337, Winfred de Boer 06-22030523 
Telefonische en e-consulten. Verzorgen van schema's en advies op afstand.  
 
Buurtsportcoaches. 
De buurtsportcoaches zijn ook beschikbaar voor vragen over bewegen. 
Esther Renes e-mail: Esther.Renes@sportfryslan.nl  Telefoon: 06 - 23966865 
Martine Kienstra e-mail: martine.kienstra@sportfryslan.nl 
 
 


