
Villa Westervenne 

Huis in de wijk

Voor mensen met 
geheugenproblemen



Mensen met geheugenproblematiek kunnen 
bij Villa Westervenne in een vertrouwde en 
veilige omgeving de dag doorbrengen. In het 
gezelschap van andere bezoekers krijgen zij de 
aandacht en ondersteuning waar zij behoefte 
aan hebben. Er is een uitgebreid dagprogramma 
met diverse activiteiten en tussen de middag 
een gezamenlijke lunch. 

Ondersteuning
Villa Westervenne ondersteunt ook de mantel-
zorgers, familie en naasten. De dagbesteding 
geeft hen de mogelijkheid om tijd voor zichzelf 
te creëren. 

Activiteiten op maat 
Onze activiteiten stemmen we af op de 
interesses en mogelijkheden van de bezoekers. 
Zoals beweging, geheugentraining, tuinieren 
en verschillende soorten spellen. Hiermee 
behouden en stimuleren we de cognitieve 
en/of lichamelijke mogelijkheden. Voor elke 
deelnemer stellen we samen een zorgplan op 
met aandachtspunten en zorgafspraken. 

Deelnemen?
Deelnemen kan met of zonder indicatie. Een 
indicitatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket 
van uw gemeente, via uw huisarts of Geriant.  

Vervoer
Heeft u vervoer nodig naar en van onze villa? 
Dat kunnen wij voor u regelen. 

Openingstijden
De dagbesteding Villa Westervenne is te 
bezoeken van maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 15.30 uur. 

Vragen? 
Heeft u vragen over Villa Westervenne of wilt u 
eens langskomen? Neem dan contact met ons 
op via telefoonnummer 088 55 91 250. Onze 
medewerkers helpen u graag. 

Zorgcirkel Villa Westervenne is een huiselijk ingerichte villa in Heiloo 

speciaal voor thuiswonende ouderen met geheugenproblemen. Zij 

kunnen hier deelnemen aan dagelijkse dagactiviteiten die worden 

afgestemd op hun individuele interesses en mogelijkheden.



Voorzieningen

• Vier huiskamers met 
elk een eigen terras

• Tuin met verschillende 
mogelijkheden

• Blokhut met terras 
(waar ook activiteiten 
georganiseerd worden)

• Pluktuin

Behandeling op aanvraag:
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging



Over De Zorgcirkel
Villa Westervenne maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in 
ouderenzorg, -behandeling 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.

Vragen of contact?
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel  
Villa Westervenne of onze overige dienstverlening? Neem 
contact met ons op via onderstaande telefoonnummers of  
via onze website www.zorgcirkel.nl.

Zorgcirkel Villa Westervenne
Westerweg 360
1852 PS Heiloo
T 088 55 91 250 
E klantenservice@zorgcirkel.nl

Bureau Zorgbemiddeling
T 088 55 99 777
E zorgbemiddeling.egmond@zorgcirkel.nl

www.zorgcirkel.nl
april 2023

Hulp thuis
Wilt u met hulp
zelfstandig thuis blijven
wonen? Schakel dan
Zorgcirkel Thuiszorg
in. Onze medewerkers
helpen u dan waar nodig.
Met hulpmiddelen, zodat
u zoveel mogelijk zelf
kunt blijven doen, met
beeldzorg en bezoek
aan huis. Wij bieden
ook huishoudelijke
hulp, maaltijdservice en
dagbesteding aan. Via
onze personenalarmering
staan wij 24 uur per dag
voor u klaar.


