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Het appartement
De huurappartementen zijn geschikt voor max. één persoon en hebben 

een overzichtelijke oppervlakte van circa 23m². De appartementen worden 

gestoffeerd aan u opgeleverd bij verhuur. Het eenkamerappartement bevat een 

keukenblok, dat is uitgerust met een ingebouwde koelkast. Ook is er voldoende 

ruimte voor een koffiezetapparaat en bijvoorbeeld een magnetron. Vanuit 

brandveiligheid is het niet mogelijk om in de appartementen te koken, maar dat 

is ook niet nodig; u kunt gebruik maken van de voedzame en lekkere maaltijden 

in ons restaurant. Het eenkamerappartement is rollator- en rolstoelvriendelijk 

door de brede deuren en drempelloze vloeren. Ook de badkamer en het toilet 

zijn aangepast, waardoor u meer ruimte heeft om u te bewegen.  
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Verzorgd wonen; zelfstandig, maar niet alleen
In het centrum van Zierikzee treft u Locatie De Wieken. Een relatief kleine 

woonzorglocatie voor cliënten met lichamelijke klachten en mensen met 

dementie. Op de begane grond zijn ook 14 zorgappartementen te huur, speciaal 

voor ouderen met een lichte zorgvraag. Met deze huurappartementen bieden 

we een oplossing voor mensen die niet meer in staat zijn om volledig zelfstandig 

thuis te wonen en tegelijkertijd nog niet toe zijn aan wonen in een verpleeghuis. 

In deze nieuwe zorgappartementen wordt de verzorging en verpleging verleend 

door het team Wijkverpleging van Eilandzorg. Daarbij kunt u gebruik maken 

van de faciliteiten die Locatie De Wieken u biedt; een gezellig restaurant waar 

u van heerlijke maaltijden kunt genieten en een uitgebreid, dagelijks wisselend 

activiteitenaanbod.

Huren met zorg in De Wieken is een ideale combinatie van zelfstandig wonen, 

maar niet alleen. U bent onder de mensen, en de zorg- en ondersteuning is 

binnen handbereik. Veilig én gezellig dus! 

“ Het zijn allemaal lieve schatten, de meiden van de 

zorg. Meelevend, behulpzaam en vriendelijk. Het is 

gewoon goed.   ”



Iets voor u?
Om in aanmerking te komen voor een huurappartement in Locatie De Wieken, 

bent u 55 jaar of ouder en in het bezit van een geldige zorgindicatie voor 

minimaal circa 4 uur per week persoonlijke verzorging of verpleging thuis. 

U woont zelfstandig en voert de regie over uw huishouden.

Aanmelden
Als u in aanmerking wilt komen voor een huurappartement in Locatie de Wieken, 

dan kunt u zich aanmelden met het inschrijfformulier. Hiervoor rekenen wij 

eenmalig € 25,-. Uw inschrijving is definitief, zodra wij het inschrijfgeld hebben 

ontvangen.
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“ Je zit niet meer alleen. Ik doe mee met alle 

activiteiten en kom drie keer per dag eten in het 

restaurant. Je leert elkaar kennen. Toch vind ik het 

ook fijn om me op m’n kamer terug te trekken. 

Gewoon een poosje breien en puzzelen.   ”
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Wilt u meer informatie?
We staan graag voor u klaar. U kunt 
ons bereiken via telefoonnummer 
0111- 74 57 00 en info@eilandzorg.com 
Tot ziens!

“ Ik vind het heerlijk wonen hier. Ik heb zelf bewust de keuze 

gemaakt en kan het iedereen aanbevelen. Vooral de verzorging. 

Ik kan daarop rekenen. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier 

woon. Ook voor mijn familie is dat fijn. ”

Huren met Zorg:
• Verzorgd wonen. Zelfstandig, maar niet alleen. 

• In het gezellige centrum van Zierikzee.

• Overzichtelijke eenkamerappartementen voor één persoon.

• Totale huurprijs: ca. € 670,- Afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

• Appartementen komen in aanmerking voor huurtoeslag.

• Speciaal voor senioren met een lichte zorgvraag.

• Benodigde zorgindicatie: minimaal ca. 4 uur per week.

• Verzorging en verpleging door Eilandzorg Wijkverpleging.

• Geniet van leuke activiteiten, lekkere maaltijden en gezelligheid 

  met elkaar in Locatie De Wieken.

• Voor een veilig en gerust gevoel.
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Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee

0111 - 74 57 00

info@eilandzorg.com

www.eilandzorg.com


