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Wonen
Er zijn 28 ruime zorgappartementen met een groot-
te van 60 – 65 m2. Het woon- en slaapgedeelte kunt 
u van elkaar scheiden met een schuifwand. Alle  
appartementen hebben een badkamer met douche 
en seniorentoilet en een moderne keuken met koel-
kast. U heeft een eigen entree en postbus. De entree 
komt uit op een geheel overdekte en drempelvrije 
galerij. U huurt uw woning bij Wooncompagnie.

Volledig Pakket Thuis
Om voor een woning in aanmerking te kunnen 
komen heeft u een indicatie voor ‘zorg met verblijf’
nodig: een zogenaamd zorgzwaartepakket (ZZP). 
Omdat u zelfstandig blijft wonen, zet u de indicatie 
in de thuissituatie in door middel van een Volledig
Pakket Thuis (VPT). Dat betekent dat De Zorgcirkel
(desgewenst) uw maaltijden verzorgt, huishoudelijke
hulp biedt en dat u 24 uur per dag een beroep kunt
doen op de zorgverlening van De Zorgcirkel. Ook  
is behandeling mogelijk door onze fysio- en ergo- 
therapeuten, diëtisten en logopedisten. De zorgcon- 
sulent van het Bemiddelingsbureau of de wijkver-
pleegkundige van De Zorgcirkel kan u hier alle infor-
matie over geven, ook als u nu nog geen ZZP heeft 
maar verwacht dat dit in de nabije toekomst gaat 
veranderen.

Kortdurende opvang
In De Seevanck zijn twee kamers met elk twee plaat-
sen voor kortdurende opvang. U kunt er verblijven 
als u bijv. na een ziekenhuisopname in verband met 
verder herstel nog hulp nodig heeft. Daarnaast kunt 

u gebruik maken van logeermogelijkheden met zorg, 
bijv. om uw partner of familie tijdelijk te ontlasten 
van zorgtaken. Aan de logeerfunctie zijn wel kosten 
verbonden.

Eten en drinken
U kunt natuurlijk zelf koken, maar ook bij ons uw 
maaltijd aan huis bestellen. In ‘De Appeltuin’ op de
begane grond organiseren wij maandelijks thema-
buffetten en wijklunches waarbij ook bewoners  
elders uit Zeevang welkom zijn. Het is er altijd 
gezellig druk en u ontmoet er andere mensen onder 
het genot van een drankje en heerlijke gerechten. De 
Appeltuin kan in de avonduren ook gehuurd worden.

Activiteiten & Welzijn
Regelmatig organiseren wij binnen De Seevanck 
gezellige activiteiten waar u aan mee kunt doen: 
biljarten, klaverjassen, koersbal, het kan allemaal. 
Wij maken daarbij dankbaar gebruik van onze 
vrijwilligers. Ook staan jaarlijks een paar uitstapjes op 
het programma. De activiteiten zijn ook toegankelijk 
voor senioren van buiten De Seevanck.

Dagbesteding
In ‘De Appeltuin’ bieden wij dagbesteding voor 
mensen met lichte geheugenproblemen; ook voor 
mensen van buiten De Seevanck. Hiermee kunnen 
wij u helpen langer zelfstandig te blijven, dreigende 
vereenzaming te voorkomen of kunnen wij de taken 
van uw mantelzorgers verlichten.

Wonen in Zorgcirkel De Seevanck betekent zelfstandig wonen voor senioren, 

aan de Raadhuisstraat midden in Oosthuizen, met alle winkels en het 

wekelijkse marktje vlakbij. Wij bieden er alle mogelijke zorg, maar ook services 

die u het leven gemakkelijker maken. Naast De Seevanck ligt De Notaris, waar 

mensen wonen met een vorm van dementie.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Wisselend 

activiteitenprogramma
• Terras en tuin
• Biljart

Verzorging: 
• Pedicure
• Kapper
• Schoonheidssalon
• Audicien/Opticien
• Wasservice

Behandeling:
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts
• Psychologie

Service: 
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 
• Personenalarmering
• Maaltijdservice
• Hulp bij huishouding
• Kortdurende opvang 

(ELV)



Over De Zorgcirkel
De Seevanck maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behande-
ling en –revalidatie in de regio Noord-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.  
De Zorgcirkel gaat uit van de behoefte per persoon en kijkt naar wat iemand nodig 
heeft om zijn of haar leven ten volle te kunnen blijven leven, als mens onder de 
mensen. Onze droom is een maatschappij waarin alle ouderen zich gezien en 
gewaardeerd voelen en zij hun bijdrage mogen leveren.

Vragen of contact?
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel De Seevanck of onze 
overige dienstverlening? Neem contact met ons op via telefoonnummer  
088 55 99 500 of kijk op onze website www.zorgcirkel.nl U kunt ook mailen naar 
klantenservice@zorgcirkel.nl

Zorgcirkel De Seevanck
Raadhuisstraat 5
1474 HE Oosthuizen
T 088 55 99 500

Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 777
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