De Wilgenhof
Wervershoof
Zandhove
Spanbroek

Hollandse Cirkel
Zwaag

De Horstenburgh
Obdam

Perelaar
Zwaag
Avondlicht
Hoorn

De Rustenburcht
Ursem

Rozenstaete
De Goorn

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Westerhaven
Hoorn

(zorg) Appartementen
Herfstzon
Enkhuizen

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Brinkpark
Blokker
Kersenboogerd
Hoorn

Bosmanstaete
Venhuizen

Vijverstate
Avenhorn

(zorg)
appartementen

woonzorgcentra +
(zorg)appartementen

Thuiszorg

Begrip voor de ouderen om ons heen. Mensen zoals iedereen.
Met een levensverhaal. Een eigen unieke geschiedenis. Voor die mensen
doen wij het, zorg en ondersteuning bieden op maat. Nuchter en
liefdevol, zoals je mag verwachten van een West-Friese zorgaanbieder.
Gewoon, zelfstandig wonend of bij een van onze locaties. Tijdelijk of
voor langere termijn. Maar altijd op maat, even doeltreffend als flexibel.
Buigzaam als de wilgen in de West-Friese aarde: Wilgaerden.
Voor het regelen van de zorg of één van onze andere diensten,
die u nodig heeft, staat u er niet alleen voor. Onze consulenten
denken graag met u mee. Wilt u meer weten?
Belt u dan met onze consulenten wonen en zorg: 0229 287 730.
gewoon uniek .

www.wilgaerden.nl

Zelfstandig
wonen met zorg

‘Mijn eigen huis was zo groot en dat kon
ik niet meer bijhouden. Hier woon ik nog op
mijn eigen, kan ik zelf alles nog regelen en kan
ik terugvallen op de zorg die ik nodig heb.’
Mevrouw Besseling

Langer genieten van het leven en ’t liefst zo zelfstandig mogelijk,
wie wil dat nou niet? Dan kunt u op Wilgaerden rekenen. Met zorg
en ondersteuning op maat. Veilig, comfortabel en zelfstandig in
een huurappartement. Met de nabijheid van het wijkzorgteam en,
op sommige locaties, faciliteiten van een woonzorgcentrum.
Met zorg die prettig leven een stukje aangenamer maakt.
Wij regelen de zorg, de rest regelt u zelf.

Wilgaerden biedt meer diensten als u
daar behoefte aan heeft:
• Personenalarmering
• Huishouding
• Eten in één van onze restaurants
• Ondersteuning van uw mantelzorger
• Logeren
• Dagbesteding (zowel in
groepsvorm als individueel)
• Intensieve (verpleeghuis)zorg
op één van onze locaties
• Particuliere zorg

Verhuur appartementen

De (zorg) appartementen zijn gebaseerd op het scheiden van wonen en
zorg. U betaalt huur en servicekosten voor het wonen. Het overgrote deel
van de appartementen wordt verhuurd door woningcorporaties. Voor de
verhuur van de appartementen kunt u terecht bij onze cliëntadviseurs die u
de juiste weg wijzen via 0229 287 730.

Zorg en verpleging op elk moment van de dag

De medewerkers van onze wijkzorgteams staan 24 uur per dag voor u klaar
met de professionele verzorging, verpleging of begeleiding die u nodig
heeft. Ook ’s nachts en in het weekend. Onze medewerkers luisteren naar
uw wensen, en nemen uw zorg in hun dagelijkse planning op. Natuurlijk
zijn zij er ook als u onverwacht dringend hulp nodig heeft. We werken
met kleine teams, zodat u zoveel mogelijk een vertrouwd gezicht ziet.

Breed inzetbaar

Onze diverse teams kunnen u onder andere helpen met het huishouden,
uw persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast geven
zij adviezen en voorlichting om uw gezondheid en zelfstandigheid thuis
zolang mogelijk te behouden. Ze werken daarbij nauw samen met andere
zorgverleners en welzijnsorganisaties.

