
Gastvrij en sfeervol in Purmer-Zuid 

Zorgcirkel
Molentocht



In Zorgcirkel Molentocht bieden we al 25 jaar 
liefdevolle zorg en begeleiding. Medewerkers 
en vrijwilligers leren u graag kennen en 
stimuleren u te blijven doen wat u wilt en kunt. 
Daarbij letten we op uw interesses, betrekken 
uw naasten en denken we in mogelijkheden. 
Deze persoonsgerichte aanpak is kenmerkend 
voor De Zorgcirkel. 

Wonen met zorg in Molentocht 
Molentocht is een thuis voor mensen die inten- 
sieve zorg nodig hebben, veelal vanwege een  
vorm van dementie. De Zorgcirkel biedt alle  
zorg en begeleiding aan die hierbij nodig is, in 
een prettige en veilige sociale omgeving.  
Mensen komen samen voor de maaltijd en ont- 
moeten elkaar in gezellige huiskamers. Boven-
dien zijn verschillende behandelaren aan De 
Zorgcirkel verbonden, zoals ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, diëtisten, specialisten 
ouderengeneeskunde en psychologen. 

Activiteiten
In Molentocht is een centraal punt voor 
iedereen in de wijk. Er is altijd wel iets te doen. 
Veel activiteiten zijn zowel voor bewoners als 
voor mensen in de wijk. 

Het hele jaar door organiseren we activiteiten 
en uitstapjes voor 55-plussers. Er is een 
uitgebreid aanbod aan activiteiten en 

dagbesteding. Van sportief bewegen tot 
spelletjes spelen, film kijken en optredens. 

Dagbesteding Molentocht 
Molentocht biedt dagbesteding aan voor 
mensen met geheugenproblemen of dementie 
en hun naasten. U kunt terecht voor hulp, 
informatie over dementie, een dagsociëteit 
met activiteiten, themabijeenkomsten, 
gespreksgroepen voor mantelzorgers en er is 
een inloopspreekuur. 

Wonen en huren in Buitenwijk 
In de zorgappartementen van het naastgelegen 
Buitenwijk, kunt u zelfstandig wonen met onze 
thuiszorg en/of huishoudelijke hulp. Ook kunt 
u   tegen vergoeding gebruik maken van de 
diensten van Molentocht. Als u in de toekomst 
meer zorg nodig heeft, kunt u in de meeste 
gevallen gewoon in uw appartement blijven 
wonen. 

 Molentocht breidt uit 
Molentocht breidt in 2024 uit met woon- en 
leefruimte voor 24 nieuwe bewoners. 
De uitbreiding is onderdeel van de overgang 
van Molentocht naar woonzorgcentrum 
speciaal voor mensen met dementie. Wij geven 
u hier graag informatie over.  

Zorgcirkel Molentocht ligt centraal in de wijk Purmer-Zuid met het 

winkelcentrum Meerland op loopafstand. Een prettige omgeving voor wonen 

met zorg. Om de hoek is een mooi park met een grote vijver. Bij binnenkomst in 

Molentocht vallen direct de sfeervolle Brasserie, het Parkcafé en de kiosk op. 

Er zijn fraaie binnentuinen, een fitnessruimte en een royale hal. 



Voorzieningen

Ontspanning:
• Brasserie
• Parkcafé
• Terras
• Tuin
• Gratis WiFi
• Samenwerking met 

modehuizen

Activiteiten en 
dagbesteding:
• WWisselend 

activiteitenprogramma 
• Voor bewoners en de 

wijk 

Verzorging: 
• Pedicure
• Kapper
• Wasservice

Behandeling*:
• Opticien
• Audicien
• Artsenlaboratorium
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts
• Psycholoog 

*  Vaak ook voor mensen van 
buiten Molentocht.

Service: 
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 

Iedereen
is welkom
bij ons



Hulp thuis
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 
dagbesteding aan. Via 
onze personenalarmering 
staan wij 24 uur per dag 
voor u klaar. 

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

Zorgcirkel Molentocht
Persijnlaan 99
1447 EG Purmerend
T 088 55 99 500

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

www.zorgcirkel.nl
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Neem vast een 
kijkje in Zorgcirkel 
Molentocht op uw 
mobiele telefoon. 
Scan deze QR 
code voor de 
locatievideo.

mailto:%20klantenservice%40zorgcirkel.nl?subject=
http://www.zorgcirkel.nl
mailto:bemiddelingsbureau.collectief%40zorgcirkel.nl?subject=
mailto:bemiddelingsbureau.collectief%40zorgcirkel.nl?subject=
mailto:bemiddelingsbureau.collectief%40zorgcirkel.nl?subject=
http://www.zorgcirkel.nl
https://www.youtube.com/watch?v=EDboOdCIXq4

