
Koningsweg 2
 1811 LM Alkmaar

 Telefoon 072 - 844 4351
 E-mail mail@vastesteen.nl

 

Insert a short description of your event.

www.vastesteen.nl
 

Prins Alexanderstraat 25
 1814 XK Alkmaar

 Telefoon 072 - 518 5000
 E-mail info@stichtingniko.com

 

Vaste Steen Projectontwikkeling
 

Stichting Zorgorganisatie NiKo
 

Projectontwikkelaar Vaste Steen en Stichting NiKo slaan de
handen ineen voor Project Zuidzicht!

 
Het liefst worden we natuurlijk allemaal gelukkig en gezond oud maar de praktijk
leert dat dit lang niet altijd hand in hand gaat. Sterker nog, hoe ouder we worden
des te meer kleine en grote kwaaltjes er ontstaan. Vaak kunnen we dit gelukkig
prima zelf oplossen maar soms is een beetje hulp zeer wenselijk. 

  
Steeds vaker krijgen wij dan ook bij de verkoop van appartementen de vraag hoe
het nu met de zorg geregeld is. Wij vinden dat het tijd is om daar iets aan te doen!
Daarom hebben Stichting Zorgorganisatie NiKo en projectontwikkelaar Vaste Steen
de handen ineengeslagen bij de realisatie van het project “Zuidzicht” aan de
Kooimeerlaan in Alkmaar. 

  
In dit document treft u een kort overzicht over wat Stichting NiKo u allemaal kan
bieden op deze fraaie toekomstige woonlocatie. 

  
Heeft u specifieke vragen over zorg? Neem dan gerust contact op met Stichting
NiKo via e-mailadres info@stichtingniko.com of bel naar 072 - 518 5000. 

  

Project Zuidzicht, meer dan alleen woongenot...
 

Bouwen samen aan 
 Zorg & Welzijn in uw nieuwe 

 appartement in Alkmaar-Zuid.
 



Persoonlijk
 Deskundig
 Dichtbij

 

Prins Alexanderstraat 25
 1814 XK Alkmaar

 Telefoon 072 - 518 5000
 E-mail info@stichtingniko.com

 

Insert a short description of your event.

www.stichtingniko.com
 

Dillenburgstraat 1
 1814 JV Alkmaar

 Telefoon 072 - 518 5000
 E-mail info@stichtingniko.com

 

De Nieuwpoort
 

De Palatijn
 

U kunt bij ons terecht voor:
  Zorgvragen bij u thuis, ons Wijkzorgteam

staat voor u klaar.
 Starlet; er is eens per week een

medewerker in De Nieuwpoort voor
bloedafname.

 Kortdurende opname of zorg.
 De kapper, pedicure of schoonheidssalon.

 Diverse activiteiten in onze zorgcentra  
De Nieuwpoort en De Palatijn.

 Maaltijden; aan huis bezorgd of in een van
onze restaurants.

 Vrijwilligerswerk; zorgvragers rijden in
onze MAX Mobiel, wandelen met een
zorgvrager of helpen bij activiteiten.

 

Stichting NiKo, een Goede Buur in Alkmaar-Zuid!
 


