
Spoednummers
Noodnummer ..................................................................112 
Voor wanneer uw of iemand anders leven
in direct gevaar is. Of wanneer u getuige
bent van een misdrijf of een verdachte situatie.

Voor contact met de Wijkagent ...............0900-8844
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
Voor niet-spoedeisende vragen of problemen

Huisartsenpost
............................................................  026 - 389 96 96   of
............................................................ 0900 - 15 98   (€ 0,10 p.m.)
Voor gevallen waarbij u met spoed een 
huisarts nodig heeft op maandag t/m vrijdag 
van 17.00 uur tot 08.00 uur ‘s ochtends, 
in het weekend en op feestdagen gedurende 
24 uur. EERST BELLEN!

Locatie Zevenaar (17.00-23.00 uur):
Hunneveldweg 14B, 6903 ZN Zevenaar 
(ziekenhuis Zevenaar, bordjes ‘huisartsenpost’ 
volgen)

Locatie Arnhem-Noord (17.00-8.00 uur): 
Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
(ziekenhuis Rijnstate, ingang ‘spoedeisende 
hulp’)

Huisartsen Duiven 
Algemeen spoednr. huisartsen ...0316 - 28 44 40
Dr. Koster & Dr. Broes .............................0316 - 21 55 00
Dr. van Dellen & Dr. Kiewiet ..........0316 - 21 51 00
Dr. Rommens & Dr. de Vreugd .....0316 - 26 63 49
Dr. Sluijmers, Dr. Liem & de Vreugd   
.............................................................................................0316 - 26 28 28    
Dr Flower & Dr. Hamse ........................0316 - 26 30 36
Dr. Eikelaar ...........................................................0316 - 26 12 54
Dr. Jongen ..............................................................0316 - 26 12 54
Dr. Jongmans ......................................................0316 - 52 36 66 
Dr. Mulling ............................................................0316 - 26 44 75

Apotheken
Benu Apotheek  ..............................................0316 - 26 47 77 
Service Apotheek Duiven ...................0316 - 26 10 00
Herhalingsrecepten ..................................088 - 080 01 24                                        
Dienstapotheek Arnhem 
(alleen voor spoedgevallen)
Locatie Zevenaar .............................................0316 - 20 00 36
Hunneveldweg 14B, 6903 ZN Zevenaar
maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur
weekend en feestdagen 8.30-23.00 uur

Locatie Arnhem-Noord .............................026 - 202 08 00
Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
maandag t/m vrijdag 18.00-8.00 uur
weekend en feestdagen 24 uur per dag
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Sociale Kaart Loo
overzicht van informele en formele zorg

Waar Adres Bereikbaarheid

Pastorie bij de kerk
Voor de poort van de kerk rechts tegen de muur

Loostraat 32 24 uur per dag

Familie Wilting 
Voor de kas aan de rechter kant onder het afdak

Husselarijstraat 29 24 uur per dag

Kantine S.V. Loo
Bij binnenkomst rechts tegen de muur

Loostraat 22a Beperkt bereikbaar
Als de poort open is

AED locaties in Loo



Sociale Kaart Loo
overzicht van informele en formele zorg

Dienstencentrum
Voor hulpvragen die opgepakt kunnen 
worden door vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties in de gemeente Duiven 
en omgeving kunt u terecht bij het 
dienstencentrum. In het dienstencentrum 
werken vrijwilligersorganisaties uit Duiven 
samen, die op velerlei gebied hulp en 
ondersteuning bieden aan de inwoners van 
deze gemeente. De hulp en ondersteuning 
houdt onder meer in:
• Mantelzorgondersteuning
• Thuisadministratie
• Ontmoeting- en bezoekservice
• Vrijwilligerswerk, activiteiten
• Coaching voor jongeren
•  Informatie en advies zorg en welzijn  

(regelingen en mogelijkheden)
• Zelfstandig wonen (regie behouden)
• Vervoer, medisch vervoer en er-op-uit
• Opvoedingsondersteuning

Telefoon: 0316 - 28 20 32 (9.00-12.30)
Mail: dienstencentrum@mikado-welzijn.nl 
Website:  www.mikado-welzijn.nl/ 

onze-diensten/dienstencentrum

Loket WWZ Duiven
Alle informatie over wonen, welzijn, zorg en 
ondersteuning voor inwoners uit gemeente 
Duiven.

Telefoon: 0900 - 279 11 11 (8.30- 12.30)
Mail: loketwwz@duiven.nl 
Website: www.duiven.nl/loket-wwz 

Sociaal Raadsliedenwerk STMR
Voor informatie over wet- en regelgeving op 
het gebied van uitkeringen, belastingen, werk, 
huisvesting, consumentenzaken, onderwijs 
en personen- en familierecht. Hulp bij het 
invullen van formulieren voor het aanvragen 
van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of 
huursubsidie.

Telefoon: 0900 - 84 33 (€ 0,45 per gesprek)
Spreekuurtijden:
Gemeentehuis bij het Loket WWZ
maandag van 10.30 - 12.00 uur

Huis van Droo, Fuutstraat 50,
woensdag van 13.30 - 15.00 uur

Stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland (STMG) 

Voor hulp bij het huishouden, zorg thuis,  
nachtzorg, thuisbegeleiding en 
zorgbemiddeling. 

Telefoon: 088 - 456 09 00 
Mail: stmg@stmg.nl 
Website: www.stmg.nl 

Veilig Thuis Midden-Gelderland
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke 
kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het 
nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of 
je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je 
zorgen delen is een belangrijke eerste stap. 

Telefoon: 0800 - 2000 
Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Voor een uitgebreide sociale kaart in de gemeente Duiven en omgeving kijk op:  www.dorpsraadloo.nl 
Voor vragen of opmerkingen mail naar:  info@dorpsraadloo.nl Ve
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