De Wilgenhof
Wervershoof
Weidehof
Spanbroek
De Horstenburgh
Obdam

Hollandse Cirkel
Zwaag

Zandhove
Spanbroek

Perelaar
Zwaag
Avondlicht
Hoorn

De Rustenburcht
Ursem

Rozenstaete
De Goorn

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Westerhaven
Hoorn

Restaurant
Herfstzon
Enkhuizen

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Brinkpark
Blokker
Kersenboogerd
Hoorn

De Bosman
Venhuizen

Vijverstate
Avenhorn

Thuiszorg
(zorg)
appartementen

woonzorgcentra +
(zorg)appartementen

Restaurant

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.
Eén keertje mee eten of vaker? Bij de eetgelegenheden zelf kunt u
kijken wat er de komende week op het menu staat. U kunt daar terecht
voor meer informatie. Kijk op onze website voor de adressen.

gewoon uniek .

www.wilgaerden.nl

Ontmoeten en een
gezonde maaltijd

‘Het is gezellig om hier met andere
mensen te eten, soms eet mijn dochter
ook mee als ze op visite komt.’
de heer Schuitemaker

Kost het u moeite om dagelijks een gezonde en lekkere warme
maaltijd te bereiden? Of heeft u er geen zin in of mogelijkheden
meer voor? Of u nu nog zelfstandig woont of bij onze woonzorgcentra,
in onze restaurants kun u op lekker eten rekenen. Met dagelijks
verse ingrediënten en een keuzemenu is er voor ieders smaak een
gezonde hap.

Gevarieerd menu

Onze restaurants zijn er niet alleen voor de bewoners en andere cliënten.
Ook familieleden, vrienden én mensen uit de omgeving zijn van harte
welkom. Het is een gezellige ontmoetingsplek waar u heel betaalbaar lekker
kunt eten. Er kan dagelijks worden genoten van koffie of thee met wat
lekkers, een voedzame en gezonde lunch en diner. Iedereen wordt in het
restaurant bediend. We hebben aandacht voor de bezoekers.
Regelmatig worden er thema-avonden en andere activiteiten gehouden.
Zo kunt u niet alleen genieten van lekker eten, maar ook van de ontmoeting
met andere mensen. In het restaurant kunt u ook altijd uw verjaardag,
jubileum of ander feestje vieren. In de restaurants werken we zoveel als
mogelijk met lokale leveranciers.

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

