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Meer informatie
Voor huishoudelijke zorg heeft u een geldige indicatie nodig. Deze kunt 

u aanvragen bij uw gemeente (Wmo). Zij gaan met u in gesprek om te 
kijken welke vorm van ondersteuning voor u gewenst is en wat uw naaste 

omgeving hierin nog voor u kan betekenen. Onze consulent wonen en 
zorg kan u ondersteunen bij uw aanvraag c.q. verlenging. Wilt u meer 

weten? Belt u dan met onze consulenten wonen en zorg: 0229  287 730.

(zorg)
appartementen

Thuiszorgwoonzorgcentra + 
(zorg)appartementen

De Rustenburcht
Ursem

De Horstenburgh
Obdam

Rozenstaete
De Goorn

Vijverstate
Avenhorn

Zandhove
Spanbroek

Avondlicht
Hoorn

Hollandse Cirkel
Zwaag

Westerhaven
Hoorn

Perelaar
Zwaag

Brinkpark
Blokker

Kersenboogerd
Hoorn

De Wilgenhof
Wervershoof

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Bosmanstaete
Venhuizen

Herfstzon
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Hulp bij het huishouden

Een schoon en leefbaar huis



Wordt het huishouden doen voor u steeds moeilijker, door bijvoorbeeld 
lichamelijke ongemakken? Dan helpt het team van huishoudelijke 
medewerkers van Wilgaerden u graag. Met hun professionele 
ondersteuning krijgt u weer grip op uw huishouding.

Werkzaamheden
Samen kijken we wat u nodig heeft en maken 

we afspraken over de werkzaamheden. Van 

stof afnemen en de badkamer schoonmaken 

tot stofzuigen en dweilen. Uiteraard houdt de 

medewerker ook uw welzijn in de gaten. Heeft 

u te zijner tijd meer of andere ondersteuning 

nodig, dan zoeken we samen met onze 

wijkverpleegkundige naar een oplossing. 

Persoonlijke aandacht
U krijgt uw huishoudelijke zorg zoveel mogelijk 

van één en dezelfde persoon. En als uw 

vaste hulp een keertje ziek is of op vakantie, 

dan zorgen wij in overleg met u voor een 

vervanger. 

‘Ik hou van een 
schoon huis, 
maar vooral het 
dweilen werd 
me te zwaar.’

Toelage voor mantelzorger
Extra hulp kan het voor de mantelzorger makkelijker maken om werk en 

zorgen voor jezelf en een ander vol te houden. Daarom is er (bij bepaalde 

gemeenten) de huishoudelijke hulptoelage. Op die manier blijft er voor 

mantelzorgers ook tijd over voor andere dingen. Deze extra hulp voor 36 

uur per jaar (gemiddeld 3 uur in de maand) kan bij hun thuis of bij degene 

die zij verzorgen, tegen zeer lage kosten, worden ingezet.

‘Na de val van mijn fiets kon ik mijn huis niet goed 
meer schoonhouden. Nu Esther over de vloer komt, 
blijft het goed schoon’. 

Mevrouw 
Mulder

Naast vakkundige thuiszorg biedt 
Wilgaerden meer diensten als u daar 
behoefte aan heeft: 
• Zorgalarmering

• Eten in één van onze restaurants

• Thuisbegeleiding

• Logeren

• Thuiszorg

•  Intensieve (verpleeghuis)zorg  

op één van onze locaties

• Particuliere zorg


