
Wonen in het hart
van de Beemster

Zorgcirkel
Middelwijck



Zelfstandig wonen
In Middelwijck woont u zelfstandig en huurt u uw 
appartement van Woonzorg Nederland. Er zijn 
comfortabele huur- en koopappartementen met 
verschillende afmetingen en overeenkomstige 
prijzen. De koopwoningen van Middelwijck hebben 
een oppervlakte van ca. 75 tot 150 m2. 

Services
De Zorgcirkel kan het u gemakkelijk maken 
met diverse services, zoals personenalarmering 
em huishoudelijke hulp. Informeer naar de 
mogelijkheden en kosten bij onze Klantenservice.

Thuiszorg
Als u zorg nodig heeft, staat ons buurtteam voor 
u klaar. Wij bieden verschillende soorten van zorg, 
van eenvoudige tot complexe, specialistische  
zorg, afhankelijk van uw indicatie. Heeft u geen 
indicatie, dan kunt u gebruik maken van onze 
particuliere thuiszorg. Ook is behandeling mogelijk 
door onze fysio- en ergotherapeuten, diëtisten en 
logopedisten. 

Huishoudelijke hulp
Heeft u een indicatie voor huishoudelijke hulp, dan 
komen onze medewerkers graag bij u thuis. Zij zijn 
deskundig en betrouwbaar. Geen indicatie? Maak 
dan gebruik van onze particuliere hulp.

Personenalarmering
Als u wilt, kunnen wij u aansluiten op ons 
alarmeringssysteem. U kunt dan in geval van 
nood, dag en nacht, een beroep op ons doen. Een 
veilig gevoel. Zie voor meer informatie onze folder 
Personenalarmering.

In het centrum van de Beemsterpolder ligt Middenbeemster, met zijn 
schilderachtige dorpskern en historische herenhuizen en boerderijen. 
In dit landelijke gebied kunt u blijven wonen, ook als u wat ouder wordt 

en zorg nodig heeft.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Wisselend activiteiten-

programma
• Terras en tuin
• Duofiets

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

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

Service: 
• Dagbesteding
• Logeren
• Wijksteunpunt
• Ontmoetingsruimte
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 

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.
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Hulp thuis!
In Middelwijck krijgt 
u ondersteuning van 
thuiszorgmedewerkers 
van De Zorgcirkel. Bevalt 
u dit en wilt u met hulp 
zelfstandig thuis blijven 
wonen? 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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