Thuis in Wijk
Den Weeligenberg
Wonen met zorg,
begeleiding en
behandeling

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Zorg en veiligheid in
een gastvrije omgeving
in de Bollenstreek
Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar
soms gaat dat niet meer. Bijvoorbeeld wanneer u moeite
krijgt met het doen van alledaagse dingen zoals wassen,
aankleden, het huishouden, boodschappen doen, eten koken
en uw dag op een prettige manier doorbrengen. Dan is
een beschermde omgeving binnen Wijk Den Weeligenberg
een uitkomst. U bent daar dag en nacht verzekerd van
professionele zorg, begeleiding en behandeling.
Wijk Den Weeligenberg, bestaande uit de locaties
Den Weeligenberg, De Tol, Horstendaal en Saanensduin,
biedt u een ‘thuis’ waar u zo aangenaam en veilig mogelijk
kan leven met de zorg en begeleiding die nodig is.
Het uitgangspunt van onze huizen is dat u uw leven zoveel
mogelijk kunt voortzetten zoals u dat gewend bent. Uw
wensen staan centraal en uw zelfstandigheid staat voorop.
Uw partner, familie en vrienden zijn altijd welkom, wij
betrekken ze graag bij de verzorging en activiteiten.
Goede zorg dichtbij, gastvrijheid, gezelligheid en huiselijkheid,
daar gaat het om. U bent van harte welkom in een van de
locaties van Wijk Den Weeligenberg.

Waarom Wijk
Den Weeligenberg?

Net zoals thuis
Wijk Den Weeligenberg ligt aan de
rand van Hillegom en Bennebroek in
een landelijke, bosrijke en kleurrijke
omgeving. De huizen worden omringd
door mooi aangelegde tuinen, waar
u lekker in kunt wandelen of zitten op
één van de bankjes in het zonnetje.
In een deel van de tuin is een dierenverblijf. De dieren worden verzorgd
door de medewerkers van Welzijn,
samen met de bewoners.
Wij willen graag dat u zich thuis voelt.
Dat betekent dat we ons best doen
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de gewoonten, het dagritme en de
bezigheden die u had voordat u bij
ons kwam wonen. Daarom leren wij u
en uw naasten graag goed kennen.

n	Kleinschalig wonen in een woongroep met
een terras of balkon of in een appartement
n	Wonen in een bosrijke of kleurrijke omgeving
met 24 uur professionele zorg en begeleiding
n	Een gezellige en informele sfeer tussen
bewoners en medewerkers
n	Elke dag gezonde maaltijden,
al dan niet bereid op de woongroep
n	Er is altijd wat te doen: allerlei
(creatieve) leuke activiteiten
n	Gezelligheid op het dorpsplein

Het uitgangspunt van onze
huizen is dat u uw leven
zoveel mogelijk kunt voortzetten
zoals u dat gewend bent.

Zelf uw kamer inrichten

Den Weeligenberg
Den Weeligenberg heeft tien woongroepen met
éénpersoonskamers en een eigen badkamer.
Iedere woongroep heeft een terras of een balkon.
Den Weeligenberg heeft verspreid in het huis
acht appartementen voor bewoners die redelijk
zelfstandig kunnen wonen. Elk appartement heeft
een eigen woon/slaapkamer en een badkamer met
douche en toilet. Appartementen op de begane
grond hebben een afgesloten terras of een tuintje.
Het woonzorgcentrum is in 2019 volledig gerenoveerd en heeft een frisse, huiselijke uitstraling.
Alle woongroepen hebben een eigen thema met
daarbij passende kleuren. Het dorpsplein - met het
restaurant, de koffiecorner, de activiteitenruimte
en de bewegingsruimte - is het hart van het huis.
U kunt hier de hele dag terecht voor een kopje
koffie of voor verschillende activiteiten. In deze
gezellige ruimtes kunt u de dag doorbrengen als u
dat wenst. Onze medewerkers organiseren diverse
activiteiten voor u en de koffie staat altijd klaar.

Wie wonen er?
In Den Weeligenberg wonen ca. 100 bewoners
die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen.
Er zijn woongroepen van 7, 8 of 15 bewoners, voor
psychogeriatrie, psychiatrie, jong dementerenden
en een woongroep voor bewoners met bijzonder
gedrag. Er is ook een afdeling waar u terecht kunt
voor acute of tijdelijke opnames. Iedere doelgroep
woont apart in een woongroep.

Bij ons heeft u uw eigen kamer met badkamer.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt
in uw kamer. Het is úw huis dat u naar eigen
smaak kunt inrichten met uw meubels en
spullen. Een bed, nachtkastje, kast en de
gordijnen worden verzorgd door Zorgbalans.
Kleine huisdieren zoals vogels en vissen zijn
welkom, mits u of uw familie ze zelf verzorgt.
En altijd in overleg met het team van de woning
en de andere bewoners.

Bezoek
In alle locaties van Zorgbalans staat gastvrijheid
centraal, ook in Wijk Den Weeligenberg.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar. bezoek is
altijd welkom. Komt u vóór 10.00 uur of na
17.00 uur, laat het ons dan even weten.

Professioneel team
In Wijk Den Weeligenberg werken goed opgeleide verzorgenden, verpleegkundigen en
activiteitenbegeleiders. Daarnaast begeleiden
we ook leerlingen. De medewerkers in de zorg
werken nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut,
beweegbegeleider, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en de geestelijk
verzorger.

Contactpersoon
U krijgt een vast contactpersoon voor u en uw
familie. Deze persoon, veelal EVB genoemd,
is het aanspreekpunt voor al uw vragen over
de zorg en gang van zaken in huis.

Horstendaal en Saanensduin
De beide gebouwen met elk 32 studio’s en met
gemeenschappelijke ruimtes zijn aan alle kanten
omgeven door natuur en liggen aan de rand van
het bos in park Vogelenzang. De zo duurzaam
mogelijk ontworpen gebouwen beschikken over
zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting, hoogwaardige isolatie (driedubbel glas) en zijn gasloos.
Er is een mooie wandelroute van ca. 700 meter
door het bos en via de dijk naar woonzorgvoorziening
Den Weeligenberg.
Elk gebouw heeft vier woongroepen van acht
bewoners; 32 éénkamer studio’s met een eigen
badkamer. U woont in een beschermde woonomgeving

met intensieve zorg. De studio’s kijken uit op het
bos, de binnentuin of de straatzijde. In ieder gebouw
is een activiteitenruimte en een koffiecorner op de
begane grond.
U kunt gebruik maken van de veilige zonnige
binnentuin ‘De Brink’ tussen de gebouwen. In de
mooi aangelegde tuin rondom de gebouwen is een
dierenverblijf met geiten en er staat een volière.

Wie wonen er?
Horstendaal en Saanensduin hebben elk acht
woongroepen voor totaal 64 psychogeriatrische en
psychiatrische bewoners. Er zijn vier woongroepen voor
psychogeriatrie en vier woongroepen voor psychiatrie.

Een goed en persoonlijk contact met familieleden en mantelzorgers vinden wij erg belangrijk. Wij betrekken hen daarom graag bij de
verzorging, begeleiding en activiteiten.

Vrijwilligers
Onze medewerkers worden ondersteund
door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Als u wilt, gaat de vrijwilliger met u wandelen,
een spelletje doen of een praatje maken.
Vrijwilligers geven gezelligheid en steun, net
dat beetje extra dat het leven aangenaam
maakt. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet,
we hebben ze hard nodig!
Iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk bij ons, kan contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator. Natuurlijk kunt u ook
als familie nuttig zijn in de woning.

Ontspanning
Er is veel te doen in Wijk Den Weeligenberg.
Zowel binnen als buiten de deur worden er
(centrale) activiteiten georganiseerd. Hier kunt
u samen met andere bewoners aan meedoen.
Er is voor ieder wat wils: open atelier, bingo,
tuinieren, creatieve activiteiten, dansen, wandelen en nog veel meer. Soms gaan we met
de duofiets op pad. Ook maken we met onze
bewonersbus regelmatig uitstapjes in de regio,
bijvoorbeeld in het voorjaar naar Keukenhof en
in de zomer naar het strand.
Wanneer u specifieke wensen en interesses
hebt, kunt u het laten weten aan de activiteitenbegeleiding of de medewerker in de woning.

De Tol
De Tol is gesitueerd aan de voorkant van Den Weeligenberg
en bestaat uit vijf appartementen. De appartementen
bestaan uit een woon- en slaapkamer, een keukentje en een
badkamer. Ieder appartement heeft een terras of tuintje. In
De Tol bestaat de mogelijkheid tot zelf koken, maar er kan
uiteraard ook gezamenlijk gekookt worden. De Tol heeft
een eigen voordeur, net als de appartementen.

Wie wonen er?
Hier wonen vijf bewoners die redelijk zelfstandig
kunnen wonen. We ondersteunen de bewoners bij het
netjes houden van hun appartement, hun (dagelijkse)
boodschappen en bij het koken.

Vrijwilligers kunnen
met u wandelen,
een spelletje doen
of een praatje maken

Uw tevredenheid is onze zorg
We zijn pas tevreden als u het bent. We gaan
uit van wat u wilt, wenst of nodig heeft.
Om deze goede kwaliteit van zorg te blijven
leveren, krijgen onze medewerkers regelmatig
training en bijscholing. Om de zoveel tijd
evalueren wij of de verleende zorg en
dienstverlening nog aansluit bij uw wensen.

Wat wij ook bieden
In Wijk Den Weeligenberg kunt u, al dan niet tegen betaling,
gebruik maken van de volgende voorzieningen en diensten:
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Gezamenlijk koffie of thee drinken
Tv en internet op de kamer
Beweegtoestellen
Stiltecentrum in Den Weeligenberg
Liturgische vieringen
Dierenverblijf met verschillende dieren
Kapsalon of kapper aan huis
Pedicure
Schoonheidsspecialiste
Koffiecorner Koffie en zo
Winkel met een divers assortiment
Internetcafé
Activiteitenruimtes

Elke dag een verse maaltijd
Op alle woongroepen wordt zelf gekookt. Er
wordt iedere dag een gezonde warme maaltijd
bereid. Het menu wordt in elke woning zelf
samengesteld, rekening houdend met de
wensen van de bewoner. De maaltijden
worden in de huiskamer van de woongroepen
genuttigd. Tegen een vergoeding kan uw
familie of bezoek ook aanschuiven.

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn
over bepaalde aspecten van onze dienstverlening, bespreek dit dan met onze
medewerkers, uw vaste contactpersoon of
de manager zorg. Met uw opmerkingen en
reacties kunnen wij onze dienstverlening
verbeteren. Komt u er niet uit, dan kunt u
terecht bij de klachtenbemiddelaar die met u
overlegt, adviseert en desgevraagd bemiddelt.
Daarnaast kunt u uw stem laten horen via
de Cliëntenraad. Deze actieve raad geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan de
managers van Wijk Den Weeligenberg.
De leden van de Cliëntenraad horen daarom
graag uw mening en uw wensen op het
gebied van onze zorg- en dienstverlening.

Indicatie nodig
Als u bij ons komt wonen, heeft u een indicatie
voor zorg en verblijf nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicaties in de
vorm van een ‘zorgprofiel’ (voorheen ‘zorgzwaartepakket’). Op basis van deze indicatie
wordt de zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum grotendeels vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz) of uw zorgverzekering.
Voor uw verblijf betaalt u altijd een eigen
bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Het
Centraal Administratie Kantoor (CAK)
berekent en incasseert uw eigen bijdrage.
Op basis van uw indicatie, uw mogelijkheden
en uw wensen, stellen we samen met u en uw
partner of mantelzorger een zorgleefplan op.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Wijk
Den Weeligenberg of over een van de
andere locaties van Zorgbalans? Wilt u
eens een kijkje nemen of een oriënterend
gesprek voeren? Neem dan contact op
met de medewerkers Zorgbemiddeling
van Zorgbalans via telefoonnummer
023 - 8 918 918. Zij helpen u graag,
geven advies, bemiddelen en begeleiden.
Actuele informatie vindt u ook op
onze website www.zorgbalans.nl.

Castricum
T

T

P

Heemskerk

Beverwijk

Wijk Den Weeligenberg is onderdeel van Zorgbalans, een
ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers
in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Wij
ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang
mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun
leven.
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WIJK
DEN WEELIGENBERG
EN ZORGBALANS

Met 3.000 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers
bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging,
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en
begeleiding bij dementie. Dat doen we bij mensen thuis, in
onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties. Van gemeente
Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal,
Haarlem, Heemstede, Zandvoort tot aan Hillegom.
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Woonzorgvoorziening
Den Weeligenberg / De Tol
Nieuweweg 1
2182 BP Hillegom
023 - 8 918 918

Woonzorgvoorziening
Horstendaal en Saanensduin
Rijksstraatweg 119 - 121
2121 AD Bennebroek
023 - 8 918 918

www.zorgbalans.nl/
den-weeligenberg

www.zorgbalans.nl/
horstendaal-en-saanensduin

