HEEFT U
ZORG
NODIG?
Bij ons bent u
in goede handen
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GOED VOOR
ELKAAR ZORGEN
Uw leven, uw wensen,
samen onze zorg
Daar werken wij
elke dag aan met
3.600 toegewijde
professionals
en 900 vrijwilligers.

CASTRICUM

HET GEVOEL
VAN THUIS
Wij ondersteunen mensen met een
zorgbehoefte om zo lang mogelijk
op een eigen wijze vorm en inhoud
te geven aan hun leven. Dat kan
thuis zijn of in één van onze
woonzorg- en ontmoetingscentra,
aansluitend bij uw wensen. Op deze
locaties doen we er alles aan om
u het gevoel van thuis te geven door
het leveren van persoonlijke zorg.
U vindt ons in de gemeenten
Castricum, Heemskerk, Beverwijk,
Velsen, Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Zandvoort, Hillegom
en Haarlemmermeer.
WE ZIJN ER VOOR AL UW VRAGEN
OP HET GEBIED VAN:
n	tijdelijke en langdurige verzorging
n verpleging
n behandeling
n revalidatie
n begeleiding bij dementie
n huishoudelijke ondersteuning
n hulpmiddelen

HEEMSKERK

BEVERWIJK

VELSEN-NOORD

VELSEN-ZUID
IJMUIDEN
DRIEHUIS

VELSERBROEK

SANTPOORT-NOORD
SANTPOORT-ZUID

SPAARNDAM
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BLOEMENDAAL

OVERVEEN

HAARLEM

ZANDVOORT
AERDENHOUT
BENTVELD

HEEMSTEDE

BENNEBROEK
VOGELENZANG
HILLEGOM

HOOFDDORP

ZORG BIJ
U THUIS
Verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling
thuis. We doen precies wat er nodig is om u zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
ONZE BUURTTEAMS
Vertrouwde gezichten, mensen die de buurt net
zo goed kennen als uzelf. Met bijna 50 buurtteams is
Zorgbalans altijd dichtbij, in de gemeenten Castricum,
Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Zandvoort en Hillegom.
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PRETTIG THUIS
Deze unieke vorm van zorg thuis helpt u zelfstandig
te blijven wonen en leven zoals u dat wilt. Zo bieden
we o.a. hulp bij het huishouden, maaltijdservice,
alarmering en persoonlijke verzorging. Een volledig
pakket bij u thuis in de gemeenten Castricum,
Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede,
Zandvoort, Hillegom en Haarlemmermeer.
GESPECIALISEERDE ZORG
Ook gespecialiseerde zorg aan huis is mogelijk. Onze
zorgmedewerkers hebben veel ervaring met de
behandeling van diverse ziekten en aandoeningen.
Denkt u hierbij aan parkinson, longaandoeningen,
hartfalen, diabetes en kanker. Ook bieden wij ergotherapie, technische verpleegzorg en palliatieve zorg.
Samen met onze partners uit de regio bieden wij
precies de zorg die bij u past.

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
Stofzuigen, de badkamer of keuken schoonmaken, een
was draaien. Dit gaat moeilijker als u wat ouder wordt
of tijdelijk minder mobiel bent. Onze medewerkers
helpen u graag hierbij. De zorg en het huishouden
krijgt u van één team, zodat u weet wie er over de vloer
komen.
THUISZORGWINKEL
Heeft u hulpmiddelen nodig om het voor u thuis wat
makkelijker te maken? Bij de thuiszorgwinkels van
Zorgbalans vindt u alle praktische artikelen die u
nodig heeft. Kies uit de vele handige oplossingen
voor mobiliteit, verzorging, verpleging en revalidatie.
Ook krijgt u advies over de zorgfinanciering.
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PRECIES DE
ZORG DIE
BIJ U PAST
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Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen
huis wonen, maar soms gaat dat niet meer.
Wonen in één van onze woonzorgcentra
kan dan een uitkomst zijn.
U bent hier dag en nacht verzekerd
van professionele zorg, begeleiding en
behandeling. Kijk voor meer informatie
over onze locaties op www.zorgbalans.nl.
Uw wensen kunt u bespreken met de
medewerkers van onze Zorgcentrale.
Bel 023 - 8 918 918 of stuur een mail
naar info@zorgbalans.nl.

THUIS IN
ONZE WOONZORGCENTRA

Op elke locatie ontvangt u goede zorg en geven we u een gezellig en geborgen gevoel. U kunt regelmatig
meedoen aan leuke activiteiten waar u ook andere bewoners ontmoet. Wat dacht u van een kook-, wandel- of
zangclub? Of een markt, schilderles of samen dansen op muziek? Op sommige locaties hebben we zelfs een
bioscoop of een strandkamer met echt zand, kunt u dieren verzorgen of tuinieren in de moestuin.
BREEZICHT
Keizer Wilhelmstraat 1
1975 EA IJmuiden
0255 - 549 000

ZUIDERHOUT (revalidatie)
Beelslaan 9
2012 PK Haarlem
023 - 8 913 500

DE MOERBERG
Zuiderkruisstraat 74
1973 XM IJmuiden
0255 - 561 500

DE HEEMHAVEN
Von Brücken Focklaan 20
2102 XC Heemstede
023 - 8 916 100

VELSERDUIN
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden
0255 - 562 100

KENNEMERDUIN
Herenweg 126
2101 MS Heemstede
023 - 8 914 700

W.F. VISSERHUIS
Houtmanstraat 1
1972 EE IJmuiden
0255 - 549 549

SLOTTUIN
Melchior Bolstraplein 16
2103 ZC Heemstede
023 - 8 918 918

HUIS TER HAGEN
L. van Deyssellaan 254
1985 CV Driehuis
0255 - 548 100

HORSTENDAAL EN
SAANENSDUIN
Rijksstraatweg 119 - 121
2121 AD Bennebroek
023 - 8 918 918

DE MOLENWEID
A. Jacobstraat 74
1991 TB Velserbroek
023 - 8 915 400
DE HOUTTUINEN
Overloop 1
2012 WV Haarlem
023 - 8 912 200

DEN WEELIGENBERG
Nieuweweg 1
2182 BP Hillegom
023 - 8 911 800

ZELFSTANDIG EN
ZORGELOOS WONEN
Bent u gewend om zelfstandig te wonen?
Houdt u ervan om de dagelijkse dingen in
huis zelf te doen, al vindt u een beetje hulp
daarbij soms wel prettig? Zoekt u een huis
dat beter op u is ingericht? Denkt u dan
eens aan een huurwoning met zorg.
Bij Zorgbalans bieden wij u Zorgeloos
Wonen in woonzorgcomplex De Moerberg
in IJmuiden.
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WELKOM IN ONZE
ONTMOETINGSCENTRA
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Heeft u last van beginnend
geheugenverlies, of is er bij
uw partner, familielid of vriend
dementie geconstateerd?
In onze ontmoetingscentra
krijgt u hulp om zo goed
mogelijk met een haperend
brein om te gaan.
Hier ontmoet u mensen die
hetzelfde meemaken en deelt u
zorgen, tips en gezelligheid.
ONTMOETINGSGROEP
BLOEMENSTROOM
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023 - 8 918 918

ONTMOETINGSCENTRUM
HOFSTROOM
Frans van der Wielstraat 135
2033 MS Haarlem
023 - 8 918 918

ONTMOETINGSGROEP
SPAARNESTROOM
Paul Krugerkade 6
2021 BN Haarlem
06 - 22 90 60 97

ONTMOETINGSCENTRUM
BOLLENSTROOM
Mariastraat 28
2181 CT Hillegom
023 - 8 918 918

ONTMOETINGSCENTRUM
POLDERSTROOM
Aletta Jacobsstraat 227
1991 PT Velserbroek
023 - 8 918 918

ONTMOETINGSCENTRUM
ZANDSTROOM
Thorbeckestraat 13
2042 GL Zandvoort
023 - 8 913 883

ONTMOETINGSCENTRUM
HEEMSTROOM
Molenwerfslaan 11
2103 TC Heemstede
023 - 8 913 891

ONTMOETINGSGROEP
SCHULPENSTROOM
Wijkerstraatweg 77
1951 EB Velsen Noord
023 - 8 918 918

ONTMOETINGSCENTRUM
ZEESTROOM
Zeewijkplein 262
1974 PL IJmuiden
023 - 8 910 503

DAGELIJKSE
ONDERSTEUNING
IN ONZE
DAGCENTRA

REVALIDATIE
IN UW REGIO

Bij onze dagcentra leert u beter omgaan met
uw lichamelijke beperkingen en kunt u thuis
de dingen langer zelf blijven doen. Ontmoeting
en plezier staan voorop tijdens de activiteiten
die zijn afgestemd op uw behoeften. Denk hierbij
aan koken, creatief bezig zijn, wandelen of
deelnemen aan gespreksgroepen.

VELSERDUIN
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden
0255 - 562 100

DAGCENTRUM BELLEVUE
(gevestigd in Zuiderhout)
Beelslaan 9
2012 PK Haarlem
023 - 8 913 542
DAGCENTRUM VELSERDUIN
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden
0255 - 562 182

Bent u voor een ziekte, operatie of na een ongeluk
opgenomen in het ziekenhuis? Waarschijnlijk wilt u dan
zo snel mogelijk terug naar huis of naar uw woonzorgcentrum. Wij helpen u om ook na een langdurige ziekte
of zware operatie uw oude leven weer op te pakken.
Op twee plekken in de regio bieden we programma’s
aan zodat u herstelt en weer op kracht komt.

ZUIDERHOUT
Beelslaan 9
2012 PK Haarlem
023 - 8 913 500
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SERVICEPASPOORT:
EEN ZORG
MINDER

Servicepaspoort, een onderdeel van
Zorgbalans, is al jaren dé ledenorganisatie
voor gemak, gezondheid en zorg bij u in de
buurt. Servicepaspoort geeft u tips en ideeën
gericht op veilig en prettig thuis wonen.
Via Servicepaspoort vindt u daarnaast snel
vakmensen die kunnen helpen, zorgzame
leveranciers en leuke manieren om fit en in
balans te blijven. In veel gevallen bent u als
lid verzekerd van ledenkorting.
Op www.servicepaspoort.nl vindt u de
producten, diensten en leveranciers en
kunt u lid worden.
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Heeft u vragen over onze zorg? Neem dan
contact op met de Zorgcentrale. Wilt u bijvoorbeeld de thuiszorg aanvragen of uw afspraak
wijzigen, een kapper bestellen via Servicepaspoort of doorverbonden worden met een
woonzorglocatie? Onze medewerkers zitten
van 8.00 tot 18.00 uur voor u klaar. Ook kunnen
zij u meer vertellen over hoe u de zorg kunt
aanvragen en welke indicatie u hiervoor nodig
heeft.
Bel 023 - 8 918 918
of mail info@zorgbalans.nl
U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten op
zorgbalans.nl/contact

DE ZORGCENTRALE
IS ER
VOOR U

ZORGBALANS
Omdat goede zorg
heel persoonlijk is
Zorgbalans is een grote 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.
Zorgbalans
Leidsevaart 588 (3e etage)
2014 HT Haarlem
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl
www.werkenbijzorgbalans.nl

Met 3.600 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.
In de gemeenten Castricum, Heemskerk,
Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede, Zandvoort, Hillegom en
Haarlemmermeer.

