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Bovengenoemde woningen hebben alle het 
woonlabel ‘Verzorgd Wonen’. Dit betekent dat er 
voorzieningen zijn om zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen blijven wonen.
Als u een zorgvraag heeft, al dan niet met een 
zorgindicatie, kunt u met voorrang in aanmerking 
komen voor een woning. De medewerkers van 
Zorgcirkel Bemiddelingsbureau geven u hier graag 
informatie over.

De Vleugels
In het gebouw De Vleugels zijn verschillende 
zorgmodellen: op de 4e en 5e etage verblijft u als u 
een indicatie heeft voor Langdurige Zorg. Wanneer 
deze woningen vrij komen, worden deze verhuurd 
als zelfstandige woonruimte. Op de 3e etage en 
de begane grond bieden wij Kortdurend Verblijf 
voor ouderen, bijvoorbeeld voor herstel na een 
ziekenhuisopname.

Voor wonen in een beschermde omgeving kunnen 
wij u zorg en begeleiding op maat leveren. In en 
vanuit De Vleugels bieden wij verschillende services 
en diensten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, 
behandeling en thuiszorg om het zelfstandig wonen 
te ondersteunen. 

Zelfstandig wonen binnen De Vleugels
Op de etages binnen De Vleugels bevinden zich 
twee- en driekamerappartementen vanaf 
33 m2 tot 63 m2. U kunt deze huren en woont hier 
zelfstandig met regie over uw eigen leven. Onze 

thuiszorg en allerlei andere voorzieningen kunnen u 
het leven gemakkelijker maken.  
                                                                                                                                                     
De appartementen zijn ingericht met buiten-
zonwering, douche met designradiator en  verhoogd 
toilet. De driekamerappartementen hebben een 
2e toilet. De keuken heeft een afzuigkap, een 
inbouwkoelkast en een elektrische kookplaat. Het 
driekamerappartement heeft als extra een combi 
magnetron. 
Via Zorgcirkel Bemiddelingsbureau kunt u zich 
hiervoor aanmelden of verdere informatie opvragen.

Woningen De Merel, De Zwaluw en De Alkenhorst
Rond De Vleugels (66) bevinden zich nog 120 
woningen: 83 voor De Merel en De Zwaluw en 37 
voor De Alkenhorst. Ook hier woont u zelfstandig en 
kunt zo nodig zorg, services en diensten inkopen. 
In De Alkenhorst is ook een aantal vrije sector 
huurwoningen beschikbaar. 
U kunt in alle gevallen tegen betaling gebruik maken 
van de faciliteiten van De Vleugels. 

De meeste woningen vallen binnen de grens van de 
huurtoeslag. Voor meer informatie over toewijzing, 
huurprijs en dergelijke kunt u contact opnemen met 
de receptie van De Vleugels. U kunt daar ook een 
plattegrond met indeling van de woning opvragen.

Services
Wij kunnen het u gemakkelijk maken met diverse 
services. Kies b.v. voor onze maaltijdservice en laat 

Zorgcirkel De Vleugels  ligt in het centrum van Alkmaar Zuid, in de 

wijk De Hoef. Op nog geen 150 meter ligt een groot winkelcentrum 

met een grote variëteit aan winkels, van apotheek tot supermarkten. 

De Vleugels is met De Merel, De Zwaluw en De Alkenhorst een groot 

wooncomplex waar het voor ouderen prettig wonen is. 



uw maaltijd aan huis bezorgen. U hoeft deze alleen 
nog te verwarmen. Maar u kunt de maaltijd ook in 
uw appartement laten serveren (om 12.00 of 17.15 
uur) of gaan eten in de gezellige Brasserie van 
De Vleugels. 
Kom daar gerust ook eens binnen voor een kopje 
koffie en of thee. Als u hier komt wonen, ontvangt 
u ter kennismaking van ons een voucher voor een 
gratis kopje koffie met iets lekkers.

Personenalarmering
Wilt u uw gevoel van veiligheid vergroten en 
kunnen alarmeren bij een noodgeval? Met onze 
personenalarmering komt er bij één druk op de knop 
iemand van het thuiszorgteam poolshoogte nemen 
en u zo nodig hulp bieden. 
Als u mobiele personenalarmering heeft, wordt het 
alarmsignaal direct doorgestuurd naar een telefoon 
van bijvoorbeeld iemand van uw familie. 
Vraag bij het thuiszorgteam naar het daarvoor 
bestemde aanvraagformulier.

Activiteiten
Het activiteitenaanbod van De Vleugels is divers 
met voor ieder wat wils, ook voor mensen in de wijk. 
Als u een recreatieabonnement heeft, kunt u tegen 
gereduceerd tarief gebruik maken van het aanbod. 
De vrijwilligerscoördinator geeft u hierover graag 
informatie.

Dagbesteding
Woont u nog zelfstandig maar heeft u last van 
vergeetachtigheid? Dan is de Dagbesteding van 
De Vleugels iets voor u. De openingstijden zijn van 
10.00 tot 19.00 uur, zeven dagen per week. U kunt 
hiervoor een indicatie aanvragen bij het WMO-loket 
van uw gemeente. 
Ook de mantelzorger bieden wij ondersteuning. 
Samen leven met of zorgen voor iemand met 
dementie is niet altijd gemakkelijk. U kunt 

hierbij best wat hulp gebruiken. Wij bieden u 
informatie over dementie, een dagsociëteit, 
themabijeenkomsten, gespreksgroepen en een 
inloopspreekuur. 

Behandelcentrum Westerhout
In Behandel- en Revalidatiecentrum Westerhout 
kunt u terecht voor behandeling van en advies over 
specifieke problemen die te maken hebben met 
ouder worden. Onze gespecialiseerde behandelaars 
helpen u graag, ook bij u thuis. Vraag ernaar bij de 
wijkverpleegkundige.

Begane grond
De receptie vindt u in het centrale gedeelte van 
De Vleugels. Onze receptionisten helpen u graag 
verder als u vragen heeft. In de centrale hal 
bevindt zich ook het biljart, de leestafel en een 
gezellig zitje. Op de begane grond is tevens plaats 
voor het prikpunt van Starlett, een kapsalon, het 
thuiszorgteam, de pedicure en de fysiotherapie. Er 
is een multifunctionele ruimte waar kleinschalige 
activiteiten plaats vinden. 

Brasserie De Vleugels
Onze gezellige Brasserie is ook een 
ontmoetingscentrum waar u mensen tegenkomt 
en een praatje kan maken. Wij serveren er heerlijke 
maaltijden of gewoon een kopje koffie. U kunt hier 
ook ontbijten. Eenmaal per maand organiseren wij 
een themamaaltijd in buffet- of geserveerde vorm. 
U krijgt hiervan een flyer in uw brievenbus. 
Onze gastvrouw/-heer informeert u graag over de 
verschillende arrangementen voor bijv. verjaardagen 
en feesten. De Brasserie is geopend op dinsdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 08.00 
tot 17.30 uur; op maandag en woensdag van 08.00 
tot 19.00 uur
U bent van harte welkom!



Informatie
Voor informatie over wonen, zorg en services neemt u contact 
op met  Zorgcirkel Klantenservice T 088 55 99 500. Of kijk op 
onze website.

Zorgcirkel De Vleugels
Terborchhof 1
1816 LV Alkmaar
T 088 55 91 600

Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 777
bemiddelingsbureau@zorgcirkel.com

Zorgcirkel Klantenservice
T 088 55 99 500
E klantenservice@zorgcirkel.com

www.zorgcirkel.nl
september 2017


