
Seniorenwoningen

woonmatch
west-friesland
Alle sociale huurwoningen in de 
regio West-Friesland worden via 
Woonmatch aangeboden. Ga naar 
www.woonmatchwestfriesland.nl 
en schrijf u direct in.

Handig overzicht per woning en wijk in Hoorn

Waar kunt u wonen 
als u ouder bent?
Een fijn huis voor iedereen
 

Welke woningen zijn er voor u in Hoorn?
U bent 55 jaar of ouder en u zoekt een woning in Hoorn. 

Dan bent u bij ons aan het goede adres! Wij hebben woningen 

speciaal voor 55-plussers. Hier woont u helemaal zelfstandig. 

Maar wel met het oog op de toekomst. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat de woningen geen trappen hebben en makkelijk bereikbaar 

zijn. Bijvoorbeeld met een lift. Er zijn ook woningen met een 

slaapkamer en badkamer beneden, boven een extra slaapkamer 

en een tuin. Er zijn twee soorten woningen: seniorenwoningen 

en woonzorgwoningen. 
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Hoorn-Noord 

Commandeur Ravenstraat
Wilt u vlakbij de gezellige binnenstad van Hoorn wonen? Vanuit de Commandeur  

Ravenstraat wandelt u zo de binnenstad in. Ook station Hoorn is dichtbij.  

In wijkcentrum De Zaagtand kunt u buurtgenoten ontmoeten en deelnemen 

aan activiteiten. Zoals gymnastiek, biljart, open atelier en dans. Ook is hier  

het buurtrestaurant.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt, op 

750 meter afstand. De benedenwoningen zijn voor 55+. Wij verhuren 14 

tweekamerbenedenwoningen met tuin. Jong en oud wonen hier samen!

Hoorn-Noord 

Van Goyenstraat
Deze vierkamerbenedenwoning met tuin biedt u veel ruimte. Aan de overkant van 

de weg vindt u wijkcentrum De Zaagtand. In het wijkcentrum kunt u buurtgenoten 

ontmoeten en deelnemen aan activiteiten zoals gymnastiek, biljart, open atelier 

en dans. Ook is hier het buurtrestaurant. De bus stopt vlakbij aan de Liornestraat.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt op 750 meter  

afstand. Wilt u de gezelligheid van de binnenstad opzoeken? De binnenstad is vijf 

minuten fietsen en 20 minuten lopen. De bovenwoningen verhuren wij aan alle 

leeftijden.

Ruimten m2
Woonkamer 15,0 m2
Keuken   4,6 m2
Slaapkamer 1 12,6 m2
Slaapkamer 2 10,3 m2
Hal   4,1 m2

Ruimten m2
Woonkamer 19,9 m2
Keuken   6,1 m2
Slaapkamer 1 10,8 m2
Slaapkamer 2   9,4 m2
Slaapkamer 3   9,4 m2
Hal   3,2 m2

‘In wijkcentrum De Zaagtand kunt u 
buurtgenoten ontmoeten en deelnemen 
aan diverse activiteiten‘

Een fijn
thuis voor
iedereen

Hoe kunt u reageren op een woning? 
•  Schrijf u in op www.woonmatchwestfriesland.nl. 

 Komt een van deze woningen beschikbaar? Dan kunt u 

 op deze site op de woning reageren.

•  Zorg dat u weet wat het inkomen van u en uw eventuele 

 partner samen is. U kunt alleen op een woning reageren 

 als uw inkomen bij de huurprijs past.

 Wij helpen u graag!
Lukt het niet om u in te schrijven op Woonmatch? Of om 

op een woning te reageren? Of heeft u een andere vraag? 

Laat het ons gerust weten. We helpen u graag. 

U zoekt een seniorenwoning
U bent 55 jaar of ouder. U woont graag zo lang mogelijk zelfstandig, maar u houdt 
ook rekening met de toekomst. Daarom zoekt u een seniorenwoning. U vindt hierna 
een overzicht van al onze toekomstbestendige huurwoningen in Hoorn.

Venenlaankwartier

Alexanderstraat
Vanuit de Alexanderflat kijkt u richting het Julianapark. Hier kunt u heerlijk wandelen. 

Vlakbij vindt u een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. De binnenstad ligt op 

20 minuten lopen. De bus stopt vlakbij aan de Willemsweg. Het woongebouw bestaat 

uit 18 tweekamer- en 36 vierkamerappartementen.

Hoorn binnenstad

Vollerswaal
De Vollerswaal is overal dichtbij! Vanuit de woning loopt u zo de binnenstad in.  

Huisarts en apotheek vindt u om de hoek. Heeft u behoefte aan een groene  

omgeving? Binnen zeven minuten wandelt u in het Julianapark. Ook het openbaar 

vervoer is goed geregeld. De bus stopt aan de Vollerswaal en het treinstation ligt op 

loopafstand. Wij verhuren hier elf driekamerbenedenwoningen met een tuin.

Ruimten m2
Woonkamer 21,9 m2
Keuken   5,1 m2
Slaapkamer 1 11,9 m2
Slaapkamer 2   7,3 m2
Hal   2,8 m2

Ruimten m2
Woonkamer 26,0 m2
Keuken   9,8 m2
Slaapkamer 1  12,4 m2
Slaapkamer 2  12,4 m2
Slaapkamer 3    9,6 m2
Hal  12,9 m2
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Grote Waal

Orionstraat
Op loopafstand vindt u veel voorzieningen. Zoals een apotheek, huisartsenpraktijk, 

wijkcentrum en winkelcentrum Grote Beer. Het winkelcentrum heeft supermarkten, 

een bakker, slager, drogist en nog veel meer. In wijkcentrum Grote Waal kunt u 

deelnemen aan activiteiten. Zoals Fifty Fit, schilderen en tekenen, klaverjassen en 

zang. De 40 driekamerappartementen liggen (deels) boven basisschool Jules Verne. 

Ze hebben allemaal een balkon.

Ruimten m2
Woonkamer 26,4 m2
Keuken   5,0 m2
Slaapkamer 1 13,6 m2
Slaapkamer 2   6,9 m2
Hal   5,8 m2

Risdam-Zuid

Speelwagen, Boerewagen, Kerkewagen, Glazenwagen
Winkelcentrum De Huesmolen ligt vlakbij. Hier vindt u veel winkels. Zoals een 

supermarkt, bakker, slager en drogist. Aan het winkelcentrum grenst een bibliotheek en 

wijkcentrum De Huesmolen. Hier kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. 

Zoals een koffieochtend, koersbal, klaverjas en de Fit club. U kunt lopend naar het park 

Risdammerhout. De vier woongebouwen bestaan uit 215 driekamerappartementen 

en 130 vierkamerappartementen.

Ruimten m2
Woonkamer 21,9 m2
Keuken   5,4 m2
Slaapkamer 1 11,5 m2
Slaapkamer 2   5,0 m2
Hal   2,2 m2

Hoorn-Noord 

Sint Eloystraat
Dit woongebouw is in 2014 gebouwd en heeft 16 driekamerappartementen.  

Alle appartementen hebben een terras of balkon en een eigen parkeerplaats onder  

het gebouw. Wijkcentrum De Zaagtand ligt naast het woongebouw. Hier kunt u 

buurtgenoten ontmoeten en deelnemen aan activiteiten, zoals gymnastiek, biljart, 

open atelier en dans. Ook is hier het buurtrestaurant. De bus stopt vlakbij aan de 

Liornestraat.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u op loopafstand terecht bij een supermarkt. 

Wilt u de gezelligheid van de binnenstad opzoeken? De binnenstad is zes minuten 

fietsen en 21 minuten lopen.

Hoorn-Noord 

Willem Backflat, Westfriese Hof
Zoekt u een ruime woning? Dan is De Willem Backflat een goede optie. De flat biedt 

acht tweekamer-, vier driekamer- en 28 vierkamerappartementen. Wijkcentrum 

De Zaagtand ligt op loopafstand. In het wijkcentrum kunt u buurtgenoten ontmoeten 

en deelnemen aan activiteiten. Zoals gymnastiek, biljart, open atelier en dans. 

Ook is hier het buurtrestaurant. De bus stopt vlakbij aan de Liornestraat.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt op 750 meter 

afstand. Wilt u de gezelligheid van de binnenstad opzoeken? De binnenstad is zes 

minuten fietsen en 25 minuten lopen.

Ruimten m2

Woonkamer 33,9 m2
Keuken 11,5 m2
Slaapkamer 1 12,2 m2
Slaapkamer 2   9,4 m2
Slaapkamer 3   9,4 m2
Hal   8,6 m2

Ruimten m2
Woonkamer/ keuken 37,4 m2
Slaapkamer 1 12,9 m2
Slaapkamer 2   8,7 m2
Badkamer   5,4 m2
Berging    4,5 m2
Hal   7,9 m2

Seniorenwoningen
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Risdam-Noord 

Paardenweide
De 20 woningen met tuin aan de Paardenweide staan in een hofje. Alle woningen 

hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond, de tweede slaapkamer op 

de verdieping en een tuin. Winkelcentrum De Huesmolen ligt op tien minuten lopen. 

Hier vindt u veel verschillende winkels, een bibliotheek en het wijkcentrum. Loopt u 

de andere kant op dan kunt u boodschappen doen bij Winkelcentrum Korenbloem in 

Zwaag. Hier vindt u een supermarkt, bakker, slager en wijkcentrum De Cogge.

Ruimten m2
Woonkamer 21,0m2
Keuken   7,0 m2
Slaapkamer 1 12,3 m2
Slaapkamer 2 18,0 m2
verdieping
Berging   5,0 m2

Risdam-Noord 

Hoefblad
Zoekt u een woning midden in de wijk? Dan zijn de 16 woningen aan het Hoefblad 

iets voor u. De driekamerwoningen hebben een badkamer en slaapkamer op de 

begane grond, een tweede slaapkamer op de verdieping en een tuin. 

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt in Winkelcentrum 

Korenbloem. Net als de bakker, slager en wijkcentrum De Cogge ligt de supermarkt op 

loopafstand. In het wijkcentrum kunt u deelnemen aan creatieve activiteiten. Zoals 

kaarten maken of u kunt aanschuiven aan de maandelijkse eettafel. Vlakbij vindt u de 

bushalte die u naar station Hoorn brengt.

Ruimten m2
Woonkamer 18,7 m2
Keuken  4,7 m2
Slaapkamer 1 12,0 m2
Slaapkamer 2 17,5 m2
verdieping
Hal   5,6 m2

Risdam-Noord 

Brandnetel, Dovenetel
Zoekt u een woning midden in de wijk? Dan zijn de 15 benedenwoningen aan de 

Brandnetel en Dovenetel iets voor u. De driekamerwoningen hebben een inpandige 

berging en tuin.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt in Winkelcentrum 

Korenbloem. Net als de bakker, slager en wijkcentrum De Cogge ligt de supermarkt op 

loopafstand. In het wijkcentrum kunt u deelnemen aan creatieve activiteiten. Zoals 

kaarten maken of u kunt aanschuiven aan de maandelijkse eettafel. Vlakbij vindt u de 

bushalte die u naar station Hoorn brengt.

Ruimten m2
Woonkamer 31,7 m2
Keuken   8,9 m2
Slaapkamer 1 12,3 m2
Slaapkamer 2   6,7 m2
Hal   2,4 m2

Risdam-Noord 

Boterbloem, Paardebloem, Korenbloem
Zoekt u een woning midden in de wijk? Dan zijn de 28 benedenwoningen aan 

de Boterbloem, Paardebloem en Korenbloem iets voor u. De driekamerwoningen 

hebben een inpandige berging en tuin.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een supermarkt in Winkel-

centrum Korenbloem. Net als de bakker, slager en wijkcentrum De Cogge ligt de 

supermarkt op loopafstand. In het wijkcentrum kunt u deelnemen aan creatieve 

activiteiten. Zoals kaarten maken of u kunt aanschuiven aan de maandelijkse 

eettafel. Wilt u op pad met de trein? Er is vlakbij een bushalte die u naar station 

Hoorn brengt.

Ruimten m2
Woonkamer 21,7 m2
Keuken   8,1 m2
Slaapkamer 1 16,0 m2
Slaapkamer 2   8,2 m2
Hal   3,9 m2

Seniorenwoningen
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Kersenboogerd

Betje Wolffplein en Sophie Vitringastraat,  
boven gezondheidscentrum
De 53 driekamerwoningen liggen boven Gezondheidscentrum Kersenboogerd en 

tegenover het winkelcentrum Kersenboogerd. Hier vindt u veel verschillende winkels, 

zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. Binnen een paar minuten bent u op 

station Kersenboogerd. Hier kunt u de trein naar het centrum nemen of een andere 

bestemming.

Vlakbij in wijkcentrum Kersenboogerd kunt u deelnemen aan verschillende activitei-

ten. Zoals taalles en de maandelijkse eettafel. Voor koffie, ontmoeting en gezelligheid 

kunt u terecht in de huiskamer van de buurt ‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw  

Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen in de buurt geboden.

Ruimten m2
Woonkamer 24,9 m2
Keuken   5,7 m2
Slaapkamer 1 12,1 m2
Slaapkamer 2   7,4 m2
Hal   6,6 m2

Ruimten m2
Woonkamer 31,4 m2
Keuken   5,1 m2
Slaapkamer 1 11,6 m2
Slaapkamer 2   7,1 m2
Hal   7,1 m2

Kersenboogerd

Betje Wolffplein, Sara Burgerhart
Boodschappen doen is nog nooit zo makkelijk geweest. Deze 36 driekamerappartementen 

liggen boven de winkels van winkelcentrum Kersenboogerd. Hier vindt u veel verschillende 

winkels zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. Veel voorzieningen zoals het 

Gezondheidscentrum Kersenboogerd, station Kersenboogerd en het wijkcentrum liggen op 

loopafstand. Voor koffie, ontmoeting en gezelligheid kunt u terecht in de huiskamer van de 

buurt ‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten aan 

ouderen in de buurt geboden.

In wijkcentrum Kersenboogerd kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. Zoals 

taalles en de maandelijkse eettafel. In het Willem Wiesepark kunt u heerlijk wandelen. 

Het park is vlakbij.

Kersenboogerd

Moerbalk
Aan de Moerbalk liggen twaalf driekamerwoningen met tuin waarvan zeven beneden-

woningen en vijf woningen met de tweede slaapkamer op de eerste verdieping. Vanuit 

uw woning kijkt u uit op het Willem Wiesepark. Het winkelcentrum ligt op loopafstand. 

Hier vindt u veel verschillende winkels. Zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. 

Binnen een paar minuten bent u op station Kersenboogerd. Hier kunt u de trein naar het 

centrum nemen of een andere bestemming.

Vlakbij vindt u ook Gezondheidscentrum Kersenboogerd en het wijkcentrum Kersen-

boogerd. In het wijkcentrum kunt u meedoen met verschillende activiteiten, zoals taalles 

en de maandelijkse eettafel. Voor koffie, ontmoeting en gezelligheid kunt u terecht in 

de huiskamer van de buurt ‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw Betsy Perk worden 

zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen in de buurt geboden.

Ruimten m2
Woonkamer 25,0 m2
Keuken   6,1 m2
Slaapkamer 1 12,2 m2
Slaapkamer 2   9,9 m2
Hal   3,3 m2

Ruimten m2
Woonkamer 26,2 m2
Keuken  4,9 m2
Slaapkamer 1 12,1 m2
Slaapkamer 2   8 ,9 m2
Hal   2,6 m2

Seniorenwoningen

Kersenboogerd

Kievit, Watersnip
Zoekt u een woning met veel voorzieningen in de buurt? Dan is wonen aan de  

Watersnip of Kievit misschien iets voor u. Wij bieden 40 driekamerbenedenwoningen 

met tuin voor 55+. Jong en oud wonen hier samen. De bovenwoningen zijn voor 

jongeren. Winkelcentrum Kersenboogerd ligt op loopafstand. Hier vindt u veel 

verschillende winkels, zoals een supermarkt, drogist en de bakker. Binnen een paar 

minuten bent u op station Kersenboogerd. Hier kunt u de trein naar het centrum 

nemen of een andere bestemming. 

Op ongeveer 1.000 meter afstand vindt u ook Gezondheidscentrum Kersenboogerd 

en het wijkcentrum waar u deel kunt nemen aan activiteiten. Voor koffie, ontmoeting en 

gezelligheid kunt u terecht in de huiskamer van de buurt ‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw 

Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen in de buurt geboden. 
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Kersenboogerd

Stan Kentonhof
Het Stan Kentonhof biedt 84 driekamerappartementen. Vanuit het woongebouw loopt 

u zo het Willem Wiesepark in. De appartementen liggen tegenover een supermarkt. 

Makkelijk voor de dagelijkse boodschappen! Winkelcentrum Kersenboogerd vindt u op 

één kilometer afstand. Net als het wijkcentrum Kersenboogerd waar u kunt deelne-

men aan verschillende activiteiten, zoals taalles en de maandelijkse eettafel.

Ruimten m2
Woonkamer 27,1 m2
Keuken   4,7 m2
Slaapkamer 1 13,2 m2
Slaapkamer 2   5,4 m2
Hal   8,2 m2

Kersenboogerd

Aagje Dekenplein
Boodschappen doen is nog nooit zo makkelijk geweest. Deze 56 driekamerappartemen-

ten liggen boven de winkels van winkelcentrum Kersenboogerd. Hier vindt u veel ver-

schillende winkels, zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. Veel voorzieningen 

liggen op loopafstand, zoals het gezondheidscentrum, station Kersenboogerd en het 

wijkcentrum. In het Willem Wiesepark kunt u heerlijk wandelen. Het park is vlakbij. 

Voor koffie, ontmoeting en gezelligheid kunt u terecht in de huiskamer van de buurt 

‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten aan 

ouderen in de buurt geboden.

Ruimten m2
Woonkamer 29,6 m2
Keuken   4,6 m2
Slaapkamer 1 11,6 m2
Slaapkamer 2   7,9 m2
Hal   7,2 m2

Kersenboogerd

Betje Wolffplein, Alida Leevend
Boodschappen doen is nog nooit zo makkelijk geweest. Deze 33 driekamerappartementen 

liggen boven de winkels van winkelcentrum Kersenboogerd. Hier vindt u veel verschillende 

winkels, zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. Veel voorzieningen liggen op 

loopafstand. Zoals het Gezondheidscentrum Kersenboogerd, station Kersenboogerd en het 

wijkcentrum. In wijkcentrum Kersenboogerd kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten, 

zoals taalles en de maandelijkse eettafel. In het Willem Wiesepark kunt u heerlijk wandelen. 

Het park is vlakbij. Voor koffie, ontmoeting en gezelligheid kunt u terecht in de huiskamer 

van de buurt ‘Betsy Perk’. Vanuit woongebouw Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten 

aan ouderen in de buurt geboden.

Kersenboogerd

Bolwerk
Deze 61 driekamerappartementen kijken uit op station Kersenboogerd. Het winkel-

centrum van Kersenboogerd ligt op loopafstand. Hier vindt u veel verschillende winkels, 

zoals een supermarkt, drogist en de bakker. Gezondheidscentrum Kersenboogerd en 

het wijkcentrum zijn ook dichtbij. In wijkcentrum Kersenboogerd kunt u deelnemen 

aan verschillende activiteiten, zoals taalles en de maandelijkse eettafel. Voor koffie, 

ontmoeting en gezelligheid kunt u terecht in de huiskamer van de buurt ‘Betsy Perk’. 

Vanuit woongebouw Betsy Perk worden zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen in de 

buurt geboden.

Ruimten m2
Woonkamer 38,2 m2
Keuken   5,8 m2
Slaapkamer 1 11,6 m2
Slaapkamer 2   7,1 m2
Hal   7,1 m2

Ruimten m2

Woonkamer 34,6 m2

Keuken   5,8 m2

Slaapkamer 1 12,1 m2

Slaapkamer 2   6,0 m2

Hal   6,1 m2

‘Een winkelcentrum op loopafstand met
een supermarkt, drogist en bakker’

Seniorenwoningen
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Kersenboogerd

Cole Porterhof, Glenn Millerhof
Vanuit Cole Porterhof en het Glenn Millerhof kijkt u uit op het water. De twee gebouwen 

bestaan ieder uit 16 driekamerappartementen. De appartementen liggen op loopafstand 

van een supermarkt aan de Stan Kentonhof. Winkelcentrum Kersenboogerd vindt u op 

vijf minuten fietsen of 15 minuten lopen. Net als wijkcentrum Kersenboogerd waar u 

kunt deelnemen aan verschillende activiteiten.

Kersenboogerd

Roerdomp
Aan de rand van de wijk Kersenboogerd ligt dit woongebouw. Er zijn acht 

tweekamer-, 16 driekamer- en vijf vierkamerappartementen. Bewoners kunnen elkaar 

ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte. Winkelcentrum Kersenboogerd ligt op 

ongeveer tien minuten lopen. Hier vindt u veel verschillende winkels, zoals een 

supermarkt, drogist, visboer en bakker.

Ruimten m2
Woonkamer 27,0 m2
Keuken   9,0 m2
Slaapkamer 1 12,0 m2
Slaapkamer 2   7,5 m2
Badkamer   3,7 m2

Ruimten m2
Woonkamer 24,4 m2
Keuken   5,7 m2
Slaapkamer 1 13,5 m2
Slaapkamer 2   7,4 m2
Hal   9,9 m2

‘In de gemeenschappelijke ruimte van 
dit gebouw, kunnen bewoners elkaar 
ontmoeten‘

uw 

Wonen 
met uitzicht 

op waterKersenboogerd

Breitnerhof
Zoekt u een woning midden in de wijk? Dan zijn de 17 driekamerappartementen 

aan het Breitnerhof iets voor u. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u bij een 

supermarkt aan de Stan Kentonhof terecht op één kilometer afstand. Winkelcentrum 

Kersenboogerd vindt u op acht minuten fietsen of 25 minuten lopen. Net als het 

wijkcentrum Kersenboogerd waar u kunt deelnemen aan verschillende activiteiten. 

Wilt u naar de binnenstad of het station? Dan is bushalte Breitnerhof vlakbij

Kersenboogerd

Leonard Bernsteinhof
Het Leonard Bernsteinhof biedt vier tweekamer- en 44 driekamerappartementen.  

Op de begane grond vindt u een huisarts en tandarts. Voor de dagelijkse boodschappen 

kunt u terecht bij een supermarkt aan de overkant. Winkelcentrum Kersenboogerd vindt 

u op ongeveer één kilometer afstand. Net als het wijkcentrum Kersenboogerd waar u 

kunt deelnemen aan verschillende activiteiten.

Ruimten m2
Woonkamer 23,4 m2
Keuken   3,8 m2
Slaapkamer 1 12,9 m2
Slaapkamer 2   5,5 m2
Badkamer   4,4 m2
Hal   5,8 m2

Ruimten m2
Woonkamer/keuken 38,0 m2
Slaapkamer 1 12,4 m2
Slaapkamer 2   7,6 m2
Hal   9,7 m2

Seniorenwoningen
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Zwaag

Nuijenstaete, Pastoor Nuijenstraat
Bent u op zoek naar een zelfstandige woning, maar wel met zorg dichtbij? Dan is 

woongebouw Nuijenstate misschien iets voor uw. In dit gebouw kunt u comfortabel 

wonen. Er zijn tien driekamer- en drie tweekamerappartementen. Voor de dagelijkse 

boodschappen kunt u op loopafstand bij een supermarkt en bakkerij Besseling terecht. 

Aan de Dorpsstraat vlakbij de supermarkt kunt u de bus naar station Hoorn nemen. 

Aan de overkant van de weg ligt woongebouw De Perelaar. Voor koffie, ontmoeting, 

activiteiten en gezelligheid kunt u daar terecht. Vanuit De Perelaar worden zorg- en 

welzijnsdiensten aan ouderen in de buurt geboden.

Ruimten m2
Woonkamer 20,1 m2
Keuken 10,3 m2
Slaapkamer 1 12,5 m2
Slaapkamer 2  14,1 m2
Hal   3,8 m2

Ruimten m2
Woonkamer/ keuken 36,8 m2
Slaapkamer 1 13,6 m2
Slaapkamer 2   5,0 m2
Hal   6,9 m2

Blokker

Yellowlaan, Jonathanlaan, James Grievelaan, 
Sterappellaan, Coxlaan
Deze 35 ruime driekamerwoningen liggen dichtbij het gezellige centrum van Blokker. 

De woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond, de tweede 

slaapkamer op de verdieping en een tuin. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u 

terecht in het centrum. Hier vindt u verschillende winkels, zoals een supermarkt,  

vishandel en bakker.

In het nabijgelegen woongebouw Brinkpark kunt u bewoners uit de wijk ontmoeten. 

Vrijwilligers organiseren daar activiteiten waar inwoners uit Blokker ook aan mee 

kunnen doen. Het thuiszorgteam van Wilgaerden levert vanuit het woongebouw 

thuiszorg.

Blokker

Vriendschaplaan
Aan de rand van het Blokweer park ligt dit woongebouw. Er zijn 48 driekamerapparte-

menten. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte. 

De winkels in Westerblokker liggen op ongeveer vijf minuten fietsen of 17 minuten lopen. 

Winkelcentrum Kersenboogerd en winkelcentrum De Huesmolen liggen beide op twee 

kilometer afstand van het woongebouw. Met de bus kunt u naar station Hoorn en de 

gezellige binnenstad. Bushalte Oscar Romero ligt op loopafstand.

Blokker

Florastraat
Deze 17 driekamerappartementen liggen in het gezellige centrum van Blokker. 

Een supermarkt en verschillende winkels vindt u op loopafstand. In het nabijgelegen 

woongebouw Brinkpark kunt u bewoners uit de wijk ontmoeten. Vrijwilligers organiseren 

daar activiteiten waar inwoners uit Blokker ook aan mee kunnen doen. Het thuiszorgteam 

van Wilgaerden levert vanuit het woongebouw thuiszorg.

Ruimten m2
Woonkamer 30,8 m2
Keuken   7,4 m2
Slaapkamer 14,6 m2
Onbenoemde ruimte   6,6 m2
Hal   9,4 m2

Ruimten m2
Woonkamer 26,0 m2
Keuken   7,5 m2
Slaapkamer 1 13,4 m2
Slaapkamer 2   6,2 m2
Hal   4,8 m2

‘Gezellig wonen in het centrum van Blokker’

Seniorenwoningen
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Zwaag

Koriander
Intermaris biedt 48 ruime driekamerappartementen aan de Koriander. In dit gebouw 

bevindt zich een ontmoetingsruimte waar voor en door bewoners koffieochtenden en 

activiteiten worden georganiseerd. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u bij win-

kelcentrum De Korenbloem terecht. Hier vindt u onder andere een supermarkt, bakker 

en slager. Het winkelcentrum ligt net als wijkcentrum De Cogge op loopafstand. In het 

wijkcentrum kunt u deelnemen aan creatieve activiteiten, zoals kaarten maken of u 

kunt aanschuiven aan de maandelijkse eettafel. De bushalte die u naar station Hoorn 

brengt, is vlakbij.

Bangert en Oosterpolder

Schouwmeester
Dit woongebouw met tien driekamerappartementen is in 2008 gebouwd in de wijk 

Bangert en Oosterpolder. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij een 

supermarkt in Zwaag op 900 meter afstand. De bushalte aan de Dorpsstraat ligt op 

loopafstand. Met de bus bent u in ongeveer 20 minuten op station Hoorn.

Ruimten m2
Woonkamer 26,0 m2 
Keuken 8,9 m2
Slaapkamer 1    13,2 m2
Slaapkamer 2   8,4 m2
Hal   7,2 m2

Ruimten m2
Woonkamer/keuken 34,0 m2
Slaapkamer 1 15,0 m2
Slaapkamer 2   7,0 m2
Hal   9,0 m2

Seniorenwoningen

Risdam-Zuid

De Koopvaarder
In het gebouw zijn 60 driekamerappartementen en een gemeenschappelijke ruimte. 

Hier ontmoeten bewoners elkaar en kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. 

Zoals tafeltennis, bingo, bridge, gymnastiek en zang. Winkelcentrum De Huesmolen 

ligt vlakbij.

U kiest voor wonen in 
een woongemeenschap
Wij verhuren 60 woningen in De Koopvaarder. 
Deze woongemeenschap heeft een eigen wachtlijst en 
kiest zelf nieuwe bewoners. Wilt u zich inschrijven of meer 
informatie? Kijk dan op www.dekoopvaarder.nl. 
 

Ruimten m2
Woonkamer 21,9 m2
Keuken   6,8 m2
Slaapkamer 1 14,9 m2
Slaapkamer 2   5,2 m2
Hal   6,9 m2

Wonen en 
ontmoeten
op één plek

‘Fijn wonen met een supermarkt, bakker, slager 
en wijkcentrum op loopafstand’

‘In een woongemeenschap woon je 
zelfstandig maar zien we ook om naar elkaar. 
Dat geeft een goed gevoel’
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Kersenboogerd

Betsy Perk
Wilt u wonen met het veilige gevoel van zorg dichtbij? En vindt u het leuk om andere bewoners 

te ontmoeten? Dan is Betsy Perk een goede optie. Betsy Perk biedt 174 tweekamerappartementen 

en twaalf driekamerappartementen. Voor koffie, ontmoeting, activiteiten en gezelligheid kunt u 

terecht in de huiskamer voor de buurt op de begane grond. De huiskamer wordt samen met 

bewoners gerund. In woongebouw Betsy Perk worden diverse zorg- en welzijnsdiensten aan 

ouderen geboden. Er is centrale alarmering voor noodgevallen aanwezig. In de directe nabijheid 

vindt u veel verschillende winkels, zoals een supermarkt, drogist, visboer en bakker. Naast het 

gebouw vindt u het gezondheidscentrum, station Kersenboogerd en het wijkcentrum.

Ruimten m2
Woonkamer 20,7 m2
Keuken   7,1 m2
Slaapkamer  11,7 m2
Hal   5,5 m2
Berging    4,2 m2

U zoekt een woonzorgwoning 
U woont graag zelfstandig, maar het liefst wel met andere mensen én zorg dichtbij. 
Dit geeft u gezelligheid en een veilig gevoel. Daarom zoekt u een woonzorgwoning. 
De meeste woningen zijn geschikt voor een rolstoel. In het gebouw worden welzijns- 
en zorgdiensten aangeboden. En worden er samen met bewoners en vrijwilligers  
uit de buurt ontmoeting en activiteiten georganiseerd. U leest hierna welke 
woonzorgwoningen wij verhuren. Deze bieden wij aan samen met Wilgaerden.

Hoe kunt u reageren op een woonzorgwoning?
• U kunt zich inschrijven voor een woonzorgwoning als u een indicatie heeft voor huishoudelijke hulp of thuiszorg. 
• Bel met de consulent Wonen en zorg van Wilgaerden via telefoonnummer 0229 287 730. Wilgaerden wijst de 
 woonzorgwoningen toe. U huurt de woning van Intermaris. 

uw 

Het veilige 
gevoel van zorg 

dichtbij

Hoorn Binnenstad

Westerhaven; de Driestal
In de historische binnenstad van Hoorn liggen deze 15 tweekamerappartementen. 

Vanuit uw appartement loopt u zo het gezellige centrum in. Hier vindt u onder 

andere winkels, restaurants, Schouwburg Het Park en een supermarkt voor de 

dagelijkse boodschappen. U woont zelfstandig maar kunt tegen een vergoeding 

de voorzieningen van woonzorgcentrum Westerhaven gebruiken. Denk aan de 

fitnessruimte, bibliotheek, kapper, pedicure en het restaurant. Ook kunt u deelnemen 

aan activiteiten zoals zang, kienen, biljart, muziekmiddagen en themadiners.  

Wilgaerden levert thuiszorg vanuit deze locatie.

Risdam-Zuid

Avondlicht; Geldelozeweg
Avondlicht ligt in een parkachtige omgeving. Boodschappen kunt u doen bij winkel-

centrum De Huesmolen op minder dan een kilometer afstand. Bent u iets vergeten? 

Dan kunt u bij het winkeltje in het woonzorgcentrum terecht. De gezellige binnenstad 

van Hoorn ligt op twee kilometer afstand. Tegen een vergoeding kunt u de voorzieningen 

van het woonzorgcentrum gebruiken. U kunt deelnemen aan activiteiten zoals film-

voorstellingen, fitness, koffieconcerten en koersballen. Heeft u geen zin om zelf te koken? 

Dan kunt u voor een driegangenmenu aanschuiven bij restaurant De Wilg. U kunt hier 

ook terecht voor koffie met gebak, broodjes of een high tea. Heeft u bezoek? Dan neemt 

u die gewoon mee. 

Verspreid over drie gebouwen biedt Avondlicht 148 tweekamer- en twaalf driekamer-

appartementen. Ligt uw inkomen boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning? 

Dan kunt u toch op Avondlicht wonen. In woongebouw Noorderpoort bieden wij  

40 luxe appartementen in de vrije sector.

Ruimten m2
Woonkamer 23,6 m2
Keuken   6,1 m2
Slaapkamer 1 12,6 m2
Hal   5,9 m2

Ruimten m2
Woonkamer 22,9 m2
Keuken  6,7 m2
Slaapkamer 1 11,3 m2
Berging    5,7 m2
Hal   4,9 m2

Woonzorgwoningen

Ook
vrije sector
woningen
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Binnenstad

Kuil, West, Paardensteeg
In de binnenstad bieden wij 19 tweekamerbenedenwoningen en 17 driekamerboven-

woningen. U bereikt de bovenwoningen met de lift. De woningen hebben een tweede 

slaapkamer op de verdieping. Deze is alleen met een trap bereikbaar.

De woonzorgwoningen liggen vlakbij woonzorgcentrum Westerhaven van Wilgaerden. 

Als dat nodig is, kunt u hiervandaan thuiszorg krijgen. U woont zelfstandig, maar u 

kunt tegen een vergoeding de voorzieningen van Westerhaven gebruiken. Zoals de 

fitnessruimte, bibliotheek, kapper, pedicure en het restaurant. Ook kunt u deelnemen 

aan activiteiten, zoals zang, kienen, biljart, muziekmiddagen en themadiners. Vanuit 

uw woning loopt u zo het gezellige centrum in. Hier vindt u winkels, restaurants, 

Schouwburg Het Park en een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen.

Notities 

 
 

Ruimten m2
Woonkamer 18,7 m2
Keuken   7,0 m2
Slaapkamer 1 12,1 m2
Berging   2,7 m2
Hal   2,8 m2

Ruimten m2
Woonkamer 18,4 m2
Keuken   4,7 m2
Slaapkamer 1 11,2 m2
Hal   5,5 m2

Zwaag

De Perelaar; Pastoor Nuijenstraat, Sint Martinusstraat
De Perelaar bestaat uit twee gebouwen. Aan de kant van de Pastoor Nuijenstraat 

liggen 18 tweekamer- en 32 driekamerappartementen. Aan de Sint Martinusstraat liggen 

77 tweekamerappartementen.

In de Perelaar worden zorg- en welzijnsdiensten aangeboden. Voor koffie, ontmoeting,  

activiteiten en gezelligheid kunt u terecht in de gemeenschappelijke ruimte. 

De gemeenschappelijke ruimte wordt samen met bewoners gerund en is ook toegankelijk 

voor oudere buurtbewoners. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u op loopafstand bij 

een supermarkt en bakkerij Besseling terecht. Het wijkzorgteam van Wilgaerden is gevestigd 

in De Perelaar en levert thuiszorg als u dat nodig heeft. Op de locatie is een fitnessruimte 

aanwezig waar u zelf of één keer per week onder begeleiding kan fitnessen.



contact

Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn   

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Telefoon 088 25 20 100

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl
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