
Gemoedelijke sfeer met stadse 
voorzieningen

Zorgcirkel
Jaap van Praag



Wonen met zorg
Met een zorgindicatie kunt u bij ons wonen 
in één van de zorgappartementen. U krijgt 
daar  de zorg zoals in een verzorgingshuis. Wij 
noemen dit Volledig Pakket Thuis (VPT). De  
tweekamerappartementen zijn ruim 43 m2. Er 
zijn enkele driekamerappartementen (48 m2).  
Alle appartementen hebben een ruime toilet- en 
doucheruimte, kitchenette, ingebouwde koelkast, 
kastenwand, radio-, tv- en telefoonaansluiting en 
alarmsysteem. 

Uw maaltijden
De warme maaltijd kunt u naar ’s avonds gebruiken 
in restaurant Karel Bakker. U kunt er ook voor kiezen 
in uw appartement te eten. De broodmaaltijden 
verzorgt u zelf. Maar zo nodig kunnen wij dit ook 
voor u doen.

Schoonmaakdienst
Wij maken elke week uw kamer of appartement 
schoon. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. 
Dat geldt ook voor de schoonmaakmiddelen die wij 
gebruiken. Wel kunnen wij u vragen om, als u dat 
kan, mee te helpen met de schoonmaak.

Uw was
Wij zorgen voor de was van uw beddengoed, 
handdoeken en washandjes. Hier zijn voor u geen 
kosten aan verbonden. Als u wilt dat wij uw kleding 
wassen, drogen, strijken en stomen, zijn de kosten 

voor uw eigen rekening. De kosten voor het plakken 
van naamstickers in uw kleding betaalt u ook zelf.

Wonen voor mensen met dementie
In Jaap van Praag wonen ook mensen met ernstige 
geheugenstoornissen aan wie wij een speciaal 
dagprogramma bieden. Wij bieden dat ook aan een 
tiental mensen met een psychiatrische achtergrond.

Zelfstandig wonen
In en bij Jaap van Praag zijn 218 appartementen 
waar u zelfstandig woont. Wij kunnen hier o.a. 
thuiszorg en huishoudelijke hulp leveren. De 
appartementen hebben een oppervlakte van 56 m2. 
De huur loopt via de gemeente Purmerend. 

Services
U kunt ook tegen vergoeding gebruik maken van 
de services van Jaap van Praag of van het aan de 
overkant gelegen Novawhere met bijv. het gezellige 
Grand Café. Hieronder ziet u  een overzicht.

Thuiszorg en prsonenalarmering
Onze medewerkers zijn 24 uur bereikbaar voor 
verzorging, verpleging of begeleiding bij u thuis. Wij 
werken daarbij met een vast team. Zo kunt u zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. U kunt daarbij 
gebruik maken van onze personenalarmering. Wel zo 
veilig. Vraag naar de folder.

Jaap van Praag is net een klein dorp, waar u op verschillende 
manieren kunt wonen. Bijvoorbeeld als u verzorging nodig 
heeft of bij geheugenproblemen. Maar u kunt er ook 
helemaal zelfstandig wonen, bijvoorbeeld met thuiszorg of 
huishoudelijke hulp.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Restaurant 
• Terras
• Tuin

Sport en spel:
• Wisselend  

activiteitenprogramma
• Biljart

Verzorging: 
• Pedicure
• Kapper
• Wasservice
• Schoonmaakservice

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

Service: 
• Winkeltje
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 
• Wijksteunpunt
• Prikpunt 

artsenlaboratorium
• Spreekuur keuzeadviseur 

(SMD)

Afdelingen

• Wonen voor mensen met 
dementie



Informatie
Voor informatie over wonen, zorg en services neemt u contact 
op met  Zorgcirkel Klantenservice T 088 55 99 500. Of kijk op 
www.zorgcirkel.nl.

Zorgcirkel Jaap van Praag
Rietgorsplein 1
1444 TA Purmerend
T 088 55 94 800

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

Zorgcirkel Klantenservice
T 088 55 99 500
E klantenservice@zorgcirkel.nl

www.zorgcirkel.nl
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Hulp thuis!
In het Jaap van Praag 
krijgt u ondersteuning van 
thuiszorgmedewerkers 
van De Zorgcirkel. Bevalt 
u dit en wilt u met hulp 
zelfstandig thuis blijven 
wo-nen? Schakel dan 
Zorgcirkel Thuiszorg 
in. Onze medewerkers 
helpen u dan waar 
nodig. Bijvoorbeeld met 
douchen of steunkousen 
aantrekken. Wij bieden 
ook huishoudelijke hulp, 
maaltijdservice en dag-
besteding aan. Via onze 
personenalarmering 
staan wij 24 uur per dag 
voor u klaar.
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