
Wonen met zorg in het centrum 
van Landsmeer

Zorgcirkel
De Keern



Zorgcirkel De Keern werd enkele jaren geleden compleet 
vernieuwd en maakt nu onderdeel uit van een modern en 
eigentijds gebouw, centraal gelegen aan het Marktplein. In 
totaal 48 appartementen bieden hier woonruimte aan senioren 
met een (intensieve) zorgbehoefte. 

In De Keern draait alles om uw wensen en behoeftes.
Wij leren u graag kennen om samen te kijken waar-
mee wij u kunnen ondersteunen. Daarbij letten we op  
uw interesses en op wat er wél kan. Deze persoons-
gerichte aanpak is kenmerkend voor De Zorgcirkel.

Wonen met zorg
De Keern is gespecialiseerd in complexe zorg in
een comfortabele omgeving. Aan de Burgemeester
Postweg bevinden zich 48 eenpersoons appar-
tementen. Hier biedt De Keern intensieve verzorging
aan mensen met geheugenproblemen en/of fysieke
klachten. De appartementen, die naar eigen smaak
zijn in te richten, beschikken elk over een eigen
douche en toilet.

Binnen de verschillende woonvormen stimuleren wij
bewoners zoveel mogelijk te doen wat zij kunnen en
willen. Zoals huishoudelijke taken, boodschappen doen
en koken. Zo bepalen zij zelf het ritme van de dag. Op
elke etage is bovendien een gezamenlijke huiskamer
waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.

Op de begane grond wonen ouderen met een
somatische aandoening. De eerste etage is voor
bewoners met een somatische of een psycho-
geriatrische aandoening zoals dementie. De tweede
etage is gedeeltelijk open en gedeeltelijk gesloten.
Hier wonen ouderen met een lichte tot (ver)
gevorderde vorm van dementie. Gesloten betekent dat 

de deuren alleen met een code of sleutel te
openen zijn om de veiligheid van bewoners te
kunnen garanderen. Uiteraard kan een bewoner met
begeleiding altijd gewoon naar buiten.

Activiteiten
Wij organiseren regelmatig diverse activiteiten,
festiviteiten en uitstapjes. Wij brengen u daarvan op
de hoogte via een programmaoverzicht. U kunt ook
lid worden van onze verenigingen, bijvoorbeeld gym,
kookclub, geheugentraining, zingen of handwerken.
De activiteiten zijn niet alleen voor bewoners van
De Keern maar ook voor nog zelfstandig wonende
senioren. Vraagt u bij de receptie naar de mogelijk-
heden.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Wisselend activiteiten-

programma
• Terras en tuin
• Boekenruil door 

vrijwilligers
• Duofiets

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

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

Service: 
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 

Afdelingen

• Wonen met intensieve 
zorg en begeleiding

• Wonen voor mensen 
met dementie



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. Het 
kantoor van Zorgcirkel 
Thuiszorg vindt u op de 
begane grond, aan het 
Marktplein.

Over De Zorgcirkel
De Keern 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 De Keern 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 De Keern
Burgemeester Postweg 9 (ingang aan het Marktplein)
1121 JA Landsmeer
T 088 55 97 900

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