
Modern wonen in het hart
van de ‘oude’ Bloemenbuurt 

Zorgcirkel
De Viervorst



Wonen met zorg
De Viervorst heeft ruim 48 eenpersoons-
appartementen van ca. 33,5 m2. Daarnaast zijn er 
ook twee tweepersoonsappartementen van ca. 44,5 
m2. De meeste appartementen hebben een aparte 
slaapkamer, badkamer met douche, wastafel en 
toilet en een rolstoelvriendelijke pantry met kastjes. 
Alle appartementen hebben een radio-, tv- en 
telefoonaansluiting. U dient zelf de contracten af te 
sluiten met de desbetreffende aanbieder. 

Uw maaltijden
’s Avonds bent u van harte welkom voor de warme 
maaltijd in het restaurant. Ook mensen uit de wijk 
kunnen hier ’s avonds een warme maaltijd eten. 
Wanneer u liever ’s middags een warme maaltijd 
eet kan dit in het restaurant of gewoon bij u thuis. 
U kunt kiezen uit wekelijks wisselende menu’s van 
Cirkeldis, de keuken van De Zorgcirkel. Het is ook 
mogelijk om een broodmaaltijd te eten. 

Schoonmaak
Wij maken uw appartement eenmaal per week 
schoon.

Zelfstandig wonen
In de 53 huurappartementen naast De Viervorst 
woont u geheel zelfstandig. Het huren van een 
woning loopt via woningbouwcorporatie Intermaris 
en de gemeente. Er zijn acht koopappartementen 

met een oppervlakte tot ruim 100 m2. Informatie 
hierover krijgt u van de makelaar.

Services
Ook als u zelfstandig woont, kunt u gebruik maken 
van onze services. Denk daarbij aan maaltijdservice, 
(mobiele)personenalarmering, huishoudelijke hulp 
en thuiszorg. Meer informatie kunt u vinden bij de 
klantenservice. 

Thuiszorg en personenalarmering
Als u zorg nodig heeft, zijn onze medewerkers 24 uur 
per dag bereikbaar voor verzorging, verpleging
of begeleiding bij u thuis. Wij werken met een 
vast team. U kunt daarbij ook gebruik maken van 
personenalarmering. Zo kunt u zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. In de folder over thuiszorg 
en personenalarmering vindt u meer informatie. 
 
Huishoudelijke hulp
Heeft u een indicatie voor huishoudelijke hulp? 
Dan komen onze deskundige en betrouwbare 
medewerkers u graag helpen. Vooraf brengt de 
wijkverpleegkundige u een bezoek en maakt
met u afspraken. Heeft u geen indicatie? Het is ook 
mogelijk om gebruik te maken van de service voor 
eigen rekening. 

De Viervorst ligt in de Bloemenbuurt, een van de oudere wijken van

Purmerend. De weekmarkt en het stadscentrum liggen op nog geen

kilometer afstand. U kunt hier wonen met zorg, maar ook zelfstandig 

wonen is hier mogelijk.



Maaltijdservice
Als u niet meer zelf wilt koken, kunt u gebruik maken 
van de maaltijdservice. Wij bezorgen koelverse 
maaltijden uit onze eigen keuken, Cirkeldis, die u
alleen hoeft op te warmen. U kunt kiezen 
uit een wekelijks wisselend menu. Het is ook 
mogelijk om gebruik te maken van ons gezellige 
seniorenrestaurant. 

Zorgcirkel Revalideren en Behandelen
Woont u in één van onze zelfstandige woningen en 
heeft u therapie nodig? Onze logopedisten, diëtisten, 
fysio- en ergotherapeuten helpen u graag. Zij komen 
zo nodig bij u thuis en zijn gespecialiseerd in de 
behandeling van ouderen.

Voorzieningen
Alle bewoners van de Vliervorst kunnen gebruik 
maken van onze voorzieningen. Op de begane 
grond vindt u het restaurant, de kapsalon, een 
biljart en een computer met internetaansluiting. 
In het restaurant kunt u terecht voor o.a. brood, 
beleg, fruit, melkproducten, frisdrank en kleine 

geschenken. Deze service bieden wij elke ochtend, 
met uitzondering van zondag. In het restaurant 
vinden tevens activiteiten plaats en kunt u gezellig 
een praatje maken, een kopje koffie drinken of een 
spelletje doen.

Activiteiten
Regelmatig organiseren wij activiteiten, festiviteiten 
en uitstapjes voor onze bewoners. Meer informatie 
hierover vindt u in het programmaoverzicht.

Onze services 
maken 

uw leven 
gemakkelijker



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

Zorgcirkel De Viervorst
Primulastraat 82
1441 HC Purmerend
T 088 55 92 500

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

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