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Zorg thuis, in een aanleunwoning of binnen ons 
woonzorgcentrum: het kan allemaal bij Zorgcirkel Torenerf. 
Gelegen in het hart van Wormer zijn we nooit ver weg. Ook het 
welzijn van cliënten hebben we hoog in het vaandel staan. Er 
zijn dagelijks activiteiten waar u aan mee kunt doen, ook nog 
thuiswonende ouderen zijn hierbij van harte welkom.

Bij Zorgcirkel Torenerf draait alles om uw wensen en 
behoeftes. Wij leren u graag kennen om samen te 
kijken waarmee wij u kunnen ondersteunen. Daarbij 
letten we op uw interesses en op wat er wél kan. Deze 
persoonsgerichte aanpak is kenmerkend voor De 
Zorgcirkel. 

Wonen 
Wonen met verzorging betekent dat u ondersteund 
wordt bij o.a. het huishouden, uw persoonlijke 
verzorging en verpleging. U kunt zelfstandig wonen 
met zorg thuis en gebruik maken van het zogenaamde 
Volledig Pakket Thuis (VPT).

Als wonen in een zorgcentrum beter past bij uw 
situatie, zijn er meerdere mogelijkheden binnen en 
rond Torenerf. Dit varieert van aanleunwoningen tot 
kamers in het verzorgingshuis met gespecialiseerde 
verpleeghuiszorg dementie voor kleinschalig wonen. 
Iedere bewoner heeft een zit-/slaapkamer om zelf in 
te richten. In kleine groepen van zes tot acht mensen 
deelt men een huiskamer waar men onder begeleiding 
de dag doorbrengt. 

Mochten er lichamelijk problemen zijn waarvoor 
aanvullende zorg nodig is, dan bieden wij dit in 
overleg met u en uw familie. Onze zorgafspraken met 
u staan in een zorgleefplan dat we samen met u en uw 
naasten opstellen. 

Zorg
Indien u last krijgt van geheugenproblemen of 
fysieke beperkingen kunt u aanvullende zorg krijgen. 
In Torenerf is een specialist ouderengeneeskunde 
aanwezig. Verder is er ergotherapie, fysiotherapie, 
logopedie, diëtiste, huisartsenzorg, psychologen, 
casemanagers en een wijkverpleegkundige. 

Een prettige dag bij Torenerf
Zelfstandig wonen betekent dat u zelf actief bezig 
blijft met de invulling van uw dag, binnen- en 
buitenshuis. Een prettige dag met ontmoetingen, 
in beweging blijven, al dan niet in combinatie met 
de fysiotherapeut en andere behandelaren, regelt u 
eenvoudig bij Torenerf. 

Torenerf heeft een ontmoetingscentrum, dagbehan-
deling en er wordt dagbesteding georganiseerd. 
Samen met de professionals en vrijwilligers van 
Torenerf vindt u de juiste balans tussen inspanning en 
ontspanning, zowel lichamelijk als mentaal. 

Cliëntenraad
Torenerf heeft een eigen cliëntenraad die bestaat 
uit zes personen. De cliëntenraad behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van alle bewoners, 
zowel intramuraal (wonen in het verzorgingshuis) als 
extramuraal (thuiszorg). Zij denken mee en geven 
adviezen aan de regiodirecteur en zorgmanager.



Voorzieningen

Ontspanning
• Restaurant 
• Terras
• Café/koffiecorner
• Bibliotheek 

Service
• Kleine supermarkt
• Winkelcentrum 

en bushalte op 
loopafstand

• Rolstoel- en 
rollatoronderhoud

 
Sport en spel
• Wisselend 

activiteitenprogramma
• Biljart

Verzorging
• Pedicure
• Kapper
• Schoonheidssalon
• Audicien/Opticien
• Wasservice

Behandeling
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts
• Casemanager
• Psychologie

Afdelingen 
• Wonen voor mensen 

met dementie
• Wonen met intensieve  

zorg en begeleiding
• Dagbesteding



Zorg bij u thuis
Wilt u met hulp 
zelfstandig thuis blijven 
wonen? Schakel dan 
Zorgcirkel Thuiszorg of 
Zorgcirkel Huishoudelijke 
Hulp in. Onze mede-
werkers zijn 24 uur per 
dag bereikbaar voor 
verzorging, verpleging 
of begeleiding bij u 
thuis. U kunt ook gebruik 
maken van services zoals 
de maaltijdservice en 
personenalarmering. 

Over De Zorgcirkel
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.

Vragen of contact? 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel Torenerf of onze overige 
dienstverlening? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 55 99 500 of kijk op onze 
website www.zorgcirkel.nl U kunt ook mailen naar klantenservice@zorgcirkel.nl

Zorgcirkel Torenerf
Prins van Oranjestraat 1 
1531 GA Wormer
T 088 55 97 900

Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 777
E bemiddelingsbureau@zorgcirkel.nl

november  2019

http://www.zorgcirkel.nl 
mailto:klantenservice%40zorgcirkel.nl?subject=
mailto:bemiddelingsbureau%40zorgcirkel.nl?subject=

