
7 unieke kamers voor 
mensen met dementie
Per juni biedt verpleeghuislocatie De Dijckhoeve maar liefst 7 splinternieuwe ka mers 
aan voor mensen met dementie. En dat op een prachtige locatie in Koedijk! 

Unieke kamers op vernieuwde afdeling 
De nieuwe afdeling genaamd ‘Magnolia’ beschikt 
over 7 eenpersoonskamers, die allemaal uniek zijn en 
verschillend in afmeting. Elke kamer heeft een eigen 
fontein en dakramen, waardoor er veel lichtinval is. 
De geheel vernieuwde verdieping beschikt ook over 
een gezellige en grote huiskamer met openslaande 
deuren naar een zonnig dakterras. 

Wonen in een groene omgeving 
De Dijckhoeve staat bekend als een warme en 
sfeervolle locatie. Wanneer u binnenkomt, waant 
u zich in de sfeer van een boerenhoeve. De grote 
ramen kijken uit op de ruime, groene tuin. De tuin 
nodigt uit tot een wandeling, is volledig omheind en 
heeft ook een terras. In de stijl van een boerenhoeve 
heeft de tuin een kleine boomgaard, een moestuin 
en een kippenhok.

Over Magentazorg 
Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan 
ouderen in de regio Noord-Kennemerland met 
zorg aan huis, verpleeghuiszorg in 12 locaties, en 
revalidatie en behandeling. Elke dag zetten 1700 
zorgkanjers met een écht zorghart zich samen met 
mantelzorgers en vrijwilligers in voor persoonsgerichte 
zorg. We stellen alles in het werk om u een 
hartverwarmende dag te bezorgen. Want bij 
Magentazorg werken we met ons hart. Met liefdevolle 
aandacht voor uw wensen en behoeften. Bij u thuis, 
tijdens uw herstel of in een fijne woonomgeving op 
één van de locaties. Magentazorg is altijd dichtbij. 

UITBREIDING DE DIJCKHOEVE

Interesse? 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over 
kleinschalig wonen op de vernieuwde afdeling in 
De Dijckhoeve in een prachtige groene omgeving? 
Neem dan contact op met het servicecentrum via 
(072) 575 31 30 of kijk op de website.

Uniek uitzicht!

(072) 575 31 30 • servicecentrum@magentazorg.nl 
magentazorg.nl


