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Torenerf maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, 
-behandeling en –revalidatie in de regio Noord-Kennemerland en 
Zaanstreek/Waterland. De Zorgcirkel gaat uit van de behoefte per 
persoon en kijkt naar wat iemand nodig heeft om zijn of haar leven 
ten volle te kunnen blijven leven, als mens onder de mensen. Onze 
droom is een maatschappij waarin alle ouderen zich gezien en 
gewaardeerd voelen en zij hun bijdrage mogen leveren.

Naast dagbesteding kunt u bij De Zorgcirkel ook  
terecht voor:

Persoonlijke verzorging
Ondersteuning en begeleiding bij uw Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen. (O.a. in en uit bed 
komen, aankleden en lichamelijke verzorging).

Ondersteunende begeleiding
Samen bijvoorbeeld de hond uitlaten, de krant (voor)
lezen, een spelletje doen, een kopje koffie drinken. 

Verpleegkundige zorg
Begeleiding en ondersteuning bij wondverzorging, 
het toedienen van medicijnen of injecties.

Dagbesteding
Dagactiviteiten in groepsverband met persoonlijke 
aandacht voor structuur in de dag.

Vervoer naar dagbesteding
Als u niet in staat bent om zelfstandig te komen kunt 
u een indicatie met vervoer aanvragen. Wij maken 
gebruik van de wijkbus.

Huishoudelijke hulp
Ondersteuning bij het schoonhouden van uw woning, 
wassen of strijken.

Casemanager
Advies en ondersteuning bij praktische zaken, contact 
met zorgverleners, bemiddelt en helpt u om zorg te 
regelen.



Al sinds 1959 is Zorgcirkel Torenerf een vertrouwde plek voor 
ouderen en hun naasten. Wij bieden zorg, behandeling én 
een prettige, gezonde en energieke invulling van de dag. Een 
van de initiatieven is de dagbesteding van Torenerf. Inwoners 
uit Wormerland en omstreken komen hier samen voor 
activiteiten, beweging en gezelligheid. 

Wij merken dat deelname aan onze dagbesteding een positief effect 
heeft op het zelfstandig blijven wonen en leven. Bovendien hebben 
de deelnemers het naar hun zin en waarderen zij de activiteiten. 
Ook geeft het vaak ruimte voor de betrokken mantelzorger om 
even de tijd aan zichzelf te hebben. Dagbesteding Torenerf is er 
voor iedereen met een lichamelijke aandoening en/of een vorm van 
dementie.

Is Dagbesteding Torenerf iets voor u? 
Een dagje rustig thuis is best lekker, maar dit moet niet te lang 
duren. Het kan er ongemerkt insluipen dat u steeds minder beweegt 
en onderneemt. Ook kan het zijn dat u vaak alleen bent en liever 
gezelschap heeft. Herkent u dit? Dan is de dagbesteding van 
Zorgcirkel Torenerf voor u een slimme en logische keuze. 
U bent welkom op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 

10.00 tot 15.30 uur en op dinsdag tot 13.00 uur. Het dagprogramma 
wordt speciaal afgestemd op de persoonlijke wensen en 
mogelijkheden van de deelnemers. U kunt kiezen wat bij u past. 

Activiteiten
Er is van alles te doen. Na een gezellig onthaal met koffie en thee 
starten we met de activiteiten. Daarbij kijken we wat u leuk vindt en 
kunt. Er zijn creatieve activiteiten, puzzelen, lezen en computeren. 
Er wordt gewandeld, u kunt zittend bewegen en meefietsen op de 
duofiets. U kunt meedoen met allerlei spellen en geheugentraining. 
Bovendien worden er regelmatig bakactiviteiten georganiseerd. 
Voor de lunch kunt u kiezen voor een warme maaltijd of 
broodmaaltijd.

De eerste stap: overtuig u zelf
Wilt u het eens uitproberen en vrijblijvend langskomen om kennis 
te maken? U bent van harte welkom! Voor het maken van een 
afspraak of voor meer informatie neemt u contact op met het 
Bemiddelingsbureau via telefoonnummer 088 55 99 777. Ook kunt 
u de coördinator van Dagbesteding Torenerf bellen voor meer 
informatie 06 10 21 42 31. Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
woensdag.

De laatste stap: regelen 
De medewerkers van het Zorgcirkel Bemiddelingsbureau helpen 
u graag verder. Met informatie of meedenken over het aanvragen 
van de indicatie bij WMO Wormerland of het sociaal wijkteam 
in het dienstencentrum die u nodig heeft voor deelname aan de 
dagbesteding en/of vervoer. Bijna alle kosten worden vergoed. Wat 
precies vergoed wordt, is afhankelijk van uw situatie. Voor uitjes 
die door De Zorgcirkel geregeld worden kan een kleine vergoeding 
worden gevraagd. Dit wordt altijd duidelijk en tijdig met u overlegd. 

Torenerf heeft een gezellige en kleinschalige ruimte voor (creatieve) activiteiten en 
beweging en een terras waar het ’s zomers goed toeven is. De begeleiding is in handen 
van professionele medewerkers. 


