
 www.wonenpluswelzijn.nl



Veilig & vertrouwd 
met Omring

Thuiszorg  
Heeft u of uw naaste zorg of ondersteuning thuis nodig?  
Onze wijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg op maat en kunnen 
vrijblijvend langskomen om de situatie te bespreken. 

 Direct via Omring te regelen (geen verwijzing nodig)

 Vergoed vanuit uw zorgverzekering

 Compleet aanbod van (specialistische) zorg

Wonen met zorg   
Het liefst blijft u natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen huis en buurt.  
Maar als u toch behoefte heeft aan meer zorg, dan bent u van harte welkom.

 Wonen in een veilige en vertrouwde omgeving 

 Intensieve, kwalitatieve zorg en begeleiding op maat 

 Ruim aanbod van verschillende manieren van wonen voor mensen met dementie  

of een lichamelijke zorgvraag

Meer informatie? 
Neem  contact op!

omring.nl088 - 206 82 06
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THUISABONNEMENT: EEN HELPENDE HAND
Hiermee kunt u hulp krijgen: 

ALGEMEEN

Zoveel fijne en 
betrokken vrijwilligers

Veilig & vertrouwd 
met Omring

Thuiszorg  
Heeft u of uw naaste zorg of ondersteuning thuis nodig?  
Onze wijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg op maat en kunnen 
vrijblijvend langskomen om de situatie te bespreken. 

 Direct via Omring te regelen (geen verwijzing nodig)

 Vergoed vanuit uw zorgverzekering

 Compleet aanbod van (specialistische) zorg

Wonen met zorg   
Het liefst blijft u natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen huis en buurt.  
Maar als u toch behoefte heeft aan meer zorg, dan bent u van harte welkom.

 Wonen in een veilige en vertrouwde omgeving 

 Intensieve, kwalitatieve zorg en begeleiding op maat 

 Ruim aanbod van verschillende manieren van wonen voor mensen met dementie  

of een lichamelijke zorgvraag

Meer informatie? 
Neem  contact op!

omring.nl088 - 206 82 06



 



 

 





 Marieke de Wit
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Van links naar rechts Marina, Toos, Marijke, Fenna, Ina, Emelie en Petra
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DIJK EN WAARD



DIJK EN WAARD



Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

*
*
*
*

Stijlvol en betrokken 
Passende begeleiding 
Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen 
Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06-51847890 
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Voor een persoonlijk afscheid,
een dierbare herinnering

aan wat het oog niet meer ziet.

Bent u op zoek naar een ervaren uitvaartbegeleider

of heeft u speciale wensen voor uw eigen afscheid

en wilt u hier eens over praten?

Bel mij gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Bianca Bus

06 33 66 07 01 (24/7 bereikbaar)

www.dewittevlinderuitvaartbegeleiding.nl

Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
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iedere

ZONDAG

OPEN!

ATM WOON & SLAAPCENTER SCHAGEN
Witte Paal 241  Schagen  0224-227357
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag tot 17.00 uur en iedere
ZONDAG OPEN 11.00 - 16.00 uur atmwooncenterschagen.nlatmwooncenterschagen.nl

Hoge kwaliteit tegen meeneemprijzen
100 boxsprings en relaxestoelen

uit voorraad leverbaar in 
div. soorten en maten!

BOXSPRING - SPECIALIST

KNALLER

van de week!

van € 2199

NU € 1299 

op=op

Senioren boxspring
  elektrisch incl. topper
    140 x 200 cm 

Boxspring V620 
incl. topper

Tegen inlevering van deze waardebon en
bij aankoop van een boxspring:

GRATIS twee Hoofdkussens
of Luxe textielpakket

Geldig t/m 30-09-2021

✃
9-Zone Pocketveer matras met harde Box
Kleur antraciet, incl. topper
160 x 200 cm en 180 x 200 cm

meeneem/actie prijs nu... € 999,-

BOXactie!

€ 999,-
op=op

RELAXSTOEL 2 kleuren stof, incl. sta-op functie

normaal € 999 actieprijs € 799 nu...

STUNTPRIJS

€ 699,-

op voorraad 

RELAXSTOEL
kwaliteitsstof in grijs,

normaal 1.299 nu

meeneemprijs 

€ 799

OP=OP

€ 799,-

Hukla

RELAXSTOEL
dik rundleder, 3 kleuren,

incl. sta-op functie normaal 1999

nu opruimprijs € 1199

OP=OP

€ 1199,-

van € 1399

           
NU € 799 

& ZIT - SPECIALIST


