
Wij denken in mogelijkheden

Zorgcirkel
Saenden



Wonen bij Zorgcirkel Saenden
Er zijn 86 eenpersoonsappartementen van ca. 
28 m2 en drie tweepersoonsappartementen 
van ca. 40 m2. Alle appartementen hebben 
een toilet, doucheruimte met vaste wastafel, 
keukenblok, ingebouwde koelkast, een 
kastenwand en zonwering die u zelf kunt 
bedienen. Er is een centrale antenne-
aansluiting voor radio en tv. De kosten voor een 
telefoonaansluiting en internet zijn voor uw 
eigen rekening. U kunt uw appartement naar 
eigen smaak inrichten, u moet zich er immers 
thuis voelen!

Uw maaltijd
Voor cliënten die intramuraal wonen verzorgt 
Eetgemak dagelijks verse maaltijden. U kunt 
kiezen uit een wisselend menu met voor-, 
hoofd- en nagerechten. Uiteraard kunt u de 
maaltijd ook gebruiken in ons restaurant op de 
begane grond. 

Clubactiviteiten
Dagelijks organiseren wij diverse activiteiten. 
Daarnaast zijn er jaarlijks festiviteiten en 
uitstapjes. Wij informeren u hier iedere maand 
over via het activiteitenprogramma. U kunt zelf 
aangeven waar u aan mee wilt doen. Wilt u er 
zelf op uit, dan kunt u via de receptie vervoer 
regelen met de Saendenauto of bus. 

Zelfstandig wonen
Grenzend aan en in de directe nabijheid 
van Saenden zijn meerdere complexen voor 
senioren waar u zelfstandig kunt wonen. 
Zo nodig kunt u gebruik maken van onze 
wijkverpleging en services. Toewijzing 
en verhuur van deze woningen loopt via 
Woningbouwcorporatie ZVH in Zaandam.

Services
Voor cliënten die zelfstandig wonen biedt  
De Zorgcirkel services aan huis. Deze diensten 
zijn erop gericht om u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te laten wonen. 

Huishoudelijke hulp
Ziet u steeds vaker of tijdelijk op tegen 
huishoudelijke klusjes? Ook voor huishoudelijke 
hulp kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor 
een indicatie aanvragen via het Sociaal 
Wijkteam van de gemeente Zaanstad. Zonder 
indicatie kunt u bij De Zorgcirkel particuliere 
huishoudelijke hulp aanvragen. 

Maaltijdservice
Woont u zelfstandig en kunt of wilt u liever 
niet koken? Dan is een maaltijdservice aan huis 
wellicht iets voor u. In Food Connect hebben 
wij een goede partner gevonden. Zij leveren 
dagverse maaltijden bij u aan huis die u alleen 
nog even hoeft op te warmen. 

Saenden ligt in het centrum van Zaandam, op slechts 10 minuten 

lopen vanaf het station en vlakbij de winkels en het gezellige 

centrum. Wij zijn in het bezit van de Roze Loper: een erkenning voor 

zorginstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit. 



Kijk op www.foodconnect.nl voor meer 
informatie of bel met de klantenservice van  
De Zorgcirkel.

Wijkverpleging 
Vanuit Saenden bieden wij wijkverpleging 
(thuiszorg) voor mensen in de wijk. We doen  
dit met een vast buurtteam. Onze medewerkers 
zijn 24 uur per dag bereikbaar voor verzorging, 
verpleging of begeleiding bij u thuis. U heeft  
hiervoor een indicatie nodig. Onze wijkver-
pleegkundige kan u hiermee helpen. Ook 
zonder indicatie kunt u kiezen voor thuiszorg. 
U betaalt dan zelf de kosten. Zo nodig kunt u 
(mobiele) personenalarmering aanvragen. U 
kunt dan in geval van nood dag en nacht een 
beroep op ons doen. Een veilig gevoel. 

Kort verblijf
Moet u nog wat aansterken na een 
ziekenhuisopname of is uw mantelzorger 
tijdelijk niet beschikbaar, dan kunt u voor 
een korte periode bij ons verblijven met een 
indicatie. Heeft u hiervoor geen indicatie, maar 
heeft u toch tijdelijk extra verzorging nodig die 
thuis niet kan worden geboden, dan bent u ook 
van harte welkom. U betaalt hiervoor zelf de 
kosten.

Dagbesteding
Woont u nog thuis, maar heeft u wat meer 
structuur nodig in uw leven? Dan is onze 
dagbesteding wellicht iets voor u. U komt één 
of meerdere dagdelen in Saenden, waar wij 
u in een veilige omgeving allerlei activiteiten 
aanbieden. U heeft hiervoor een indicatie nodig 
die u kunt aanvragen bij het WMO-loket van uw 
gemeente het het sociaal wijkteam..

Kapper en pedicure
Naar de kapper of pedicure? Beiden hebben in 
Saenden een eigen ruimte. U kunt rechtstreeks 
met hen een afspraak maken. Ook als u in de 
buurt woont.

Gemeenschappelijke ruimte 
Ons restaurant heeft ook een recreatieve 
functie, met name voor grotere activiteiten. In 
de Binnentuin heerst een gezellige sfeer. Hier 
staat het biljart, kunt u koffie of thee drinken, 
een spelletje spelen, een praatje maken of tv 
kijken. ’s Morgens is er de mogelijkheid om 
gezamenlijk koffie te drinken. 

In het winkeltje, ‘de Toko’, kunt u terecht voor 
uw kleine dagelijkse benodigdheden en u kunt 
er zo nodig iets bestellen.



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 Saenden
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam
T  088 55 91 400
E receptie.saenden@zorgcirkel.com

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


