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Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, of heeft u interesse in één van de 
appartementen.
De medewerkers staan klaar om u te 
informeren en te adviseren. 
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015-515 50 00
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Woonzorgcentrum Sonnevanck
Viottastraat 2
2692 BS ’s-Gravenzande

Contact
015-515 50 00

Woonzorgcentrum
Sonnevanck



Woonzorgcentrum Sonnevanck
Midden in een rustige woonwijk 
in ’s-Gravenzande, op vijf minuten 
loopafstand van het winkelcentrum, ligt 
woonzorgcentrum Sonnevanck. Aan de 
achterzijde van Sonnevanck bevindt zich 
een gezellige tuin aan het water, dit is een 
aangename plek waar bewoners genieten 
als het zonnetje schijnt.   

Westland
Tussen de drukte van de Randstad en rust 
van de duingebieden ligt de gemeente 
Westland. ’s-Gravenzande is de grootste 
dorpskern uit het Westland en heeft 
een historisch centrum. Met tal van 
monumenten en bezienswaardigheden, 
zoals de Dorpskerk, het Staelduinse Bos en 
het strand is ’s-Gravenzande een mooi en 
gezellig dorp om te wonen.

Faciliteiten
Sonnevanck beschikt over een ruim aantal 
gezellige en praktische faciliteiten zoals;

• biblio- en spelotheek
•  pedicure, kapper en 

schoonheidsspecialiste aan huis
• internethoek
• restaurant
• rolstoelbus
• activiteitenaanbod
• receptie in de ochtenduren
• winkeltje

Activiteiten
In Sonnevanck hoeft niemand zich te 
vervelen, zo worden er veel activiteiten 
geboden op het gebied van welzijn en 
ontspanning zoals bingo, gymnastiek, 
koersbal, zangochtenden en creatieve 
middagen om te ontspannen en om de 
creatieve geest te stimuleren.

Restaurant
Op iedere locatie wordt er gewerkt 
met Pieter’s Gasterij. Het sfeervolle 
restaurant Dahlia, wat ook gebruikt 
wordt als recreatiezaal, bevindt zich op 
de begane grond van Sonnevanck. U kunt 

er terecht voor een kopje koffie/thee 
of een heerlijke maaltijd. Ook voor de 
wijkbewoners staan de deuren open.

Wonen met verzorging en begeleiding
Sonnevanck verleent huisvesting, 
verzorging en begeleiding aan ouderen. 
Het huis beschikt over 72 eenpersoons 
appartementen en 2 tweepersoons 
appartementen.  Er wordt ook 
aanvullende verpleeghuiszorg geleverd. 
Op de ‘meerzorgafdeling’ Magnolia 
verblijven cliënten met een vorm van 
dementie.
Deze afdeling biedt de cliënt de 
mogelijkheid om met behulp van 
aanvullende verpleeghuiszorg langer 
in het woonzorgcentrum te kunnen 
verblijven. 


