De Wilgenhof
Wervershoof
Weidehof
Spanbroek
De Horstenburgh
Obdam

Hollandse Cirkel
Zwaag

Zandhove
Spanbroek

Rozenstaete
De Goorn

Westerhaven
Hoorn

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Perelaar
Zwaag
Avondlicht
Hoorn

De Rustenburcht
Ursem

Herfstzon
Enkhuizen

Brinkpark
Blokker
Kersenboogerd
Hoorn

De Bosman
Venhuizen

Vijverstate
Avenhorn

(zorg)
appartementen

woonzorgcentra +
(zorg)appartementen

Thuiszorg

Kijkt u op onze website voor de actuele mogelijkheden per locatie.
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.
Dagbesteding en vervoer vallen onder de wmo van uw gemeente
of de WLZ. Ook zonder indicatie kunt u aan dagbesteding
deelnemen. De kosten zijn dan voor uw rekening.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Belt u met onze consulenten wonen en zorg: 0229 576868.
gewoon uniek .

www.wilgaerden.nl

Dagbesteding

Er even tussenuit

Komen de muren soms op u af? En wilt u er even tussenuit?
Ook als u zelfstandig woont, kunt u op de dagbesteding van Wilgaerden
rekenen. Met activiteiten naar ieders smaak, veilig en comfortabel
onder onze professionele begeleiding. Activiteiten die prettig leven
een stukje aangenamer maakt.

Gevarieerd aanbod

Onze dagbesteding biedt u een gevarieerde invulling van de dagen en
de mogelijkheid om uw netwerk van vrienden en bekenden uit te bouwen.
Daardoor heeft eventueel uw mantelzorger weer wat meer
tijd voor zichzelf. Onze activiteitenbegeleider adviseert u bij het kiezen
van passende activiteiten. Daarbij gaan we uit van uw wensen en
mogelijkheden. Voorbeelden van activiteiten zijn: de krant lezen,
gezelschapsspelletjes, wandelen, winkelen, uitstapjes, geheugentraining,
beweging, creatieve activiteiten of zingen. Bij het aanbod aan activiteiten
werken we nauw samen met andere aanbieders en welzijnsorganisaties.

‘Sinds kort ga ik naar de dagbesteding.
Daar word ik echt blij van. Ik spreek
hier weer wat mensen. De dag vliegt
om.’
Mevrouw Boots

Het programma

Wij bieden u een fijne dag met activiteiten voor het trainen van uw
geestelijke, lichamelijke en sociale functies. In de groep werkt u aan het
behouden van wat nog goed gaat. Met anderen die in een soortgelijke
situatie zitten, in een gemoedelijke en ongedwongen sfeer.

Naast dagbesteding biedt
Wilgaerden meer diensten als
u daar behoefte aan heeft:
• Personenalarmering
• Eten in één van onze restaurants
• Ondersteuning van uw
mantelzorger
• Tijdelijke zorg
• Wijkzorg
• Intensieve (verpleeghuis)zorg
op één van onze locaties
• Particuliere zorg
• Huishouding

