
Zorgcirkel
Sint Nicolaashof 

Waar de Volendamse cultuur nog leeft



Wonen en zorg
Sint Nicolaashof bestaat uit diverse onderdelen; Sint 
Nicolaashof de Torens, Kloosterhof en Gouwzee. 
U kunt er terecht voor wonen, zorg, welzijn, 
behandeling en thuiszorg. 

De Torens
Sint Nicolaashof de Torens biedt kleinschalig wonen 
voor mensen met dementie. Het biedt plaats aan 60 
cliënten, verdeeld over kleine groepswoningen van 
elk zes personen. De namen van de groepswoningen 
herinneren aan buurtschappen van Volendam: ’t 
Fokkie, ’t Geel, ’t Munnikenveld, ’t Zand, ’t Landje 
en zo meer. Alle bewoners hebben een eigen zit-
slaapkamer van ca. 15 m2. De kamers zijn standaard 
ingericht met een bed, kast en wastafel. En mag 
aangekleed worden naar eigen wens en smaak. 
Daarnaast heeft elke groep een gemeenschappelijke 
huiskamer met keuken.

Gouwzee
Gouwzee is een woonvoorziening voor mensen met
dementie en/of zware somatische beperkingen. 
In Gouwzee wordt op de afdelingen de Krom, ’t 
Havendijkje en ’t Brijkje 24 uurs-zorg geleverd aan 
10 tot 11 bewoners. Iedere bewoner beschikt over 
een ruime zit-slaapkamer met eigen douche en 
toilet. Iedere afdeling heeft een gemeenschappelijke 
huiskamer met keuken. Met het domotica-systeem 
‘leefcirkels’ krijgen cliënten met dementie meer 
vrijheid.

Kloosterhof
Hier woont u in één van de 38 appartementen als u
zoveel zorg nodig heeft, dat u niet meer zelfstandig 
kunt wonen met alleen thuiszorg. Onze medewerkers 
zijn 24 uur per dag aanwezig. U kunt gebruik maken 
van alle voorzieningen en activiteiten binnen Sint 
Nicolaashof, soms tegen betaling.

Zelfstandig wonen 
Op de begane grond binnen Sint Nicolaashof 
bevinden zich enkele tweekamerappartementen 
die u kunt huren via De Zorgcirkel. Hier woont u 
zelfstandig, met zorg en met regie over uw eigen 
leven. Vlakbij Sint Nicolaashof bevinden zich 96 
aanleunwoningen. Ook hier woont u zelfstandig 
en kunt u zo nodig zorg krijgen. De huur loopt via 
woningcorporatie De Vooruitgang. Vanzelfsprekend 
kunt u, tegen betaling, gebruik maken van de 
faciliteiten van Sint Nicolaashof.

Dagbesteding
Woont u nog zelfstandig, maar heeft u behoefte aan 
meer structuur en gezelligheid? Binnen Gouwzee 
kunt u deelnemen aan onze dagbesteding op de 
begane grond. Samen zijn met anderen is belangrijk. 
Het verbetert uw stemming en de kwaliteit van uw 
leven. U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij uw 
gemeente.

Zorgcirkel Sint Nicolaashof ligt in het centrum van het oude 

vissersdorp Volendam. Hier bieden wij persoonsgerichte zorg voor 

senioren met aandacht voor de Volendamse cultuur en tradities. 



Voorzieningen

Ontspanning
• Restaurant
• Terras
• Tuin
• Gratis WiFi
• Kerkdiensten 

Sport en activiteiten
• Wisselend 

activiteitenprogramma
• 65+ fitness
• Dagbesteding

Verzorging
• Pedicure
• Kapper
• Wasservice

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

Service
• Maaltijdservice
• Boodschappenservice
• Personenalarmering
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud
• Prikpunt

Afdelingen 
• Wonen voor mensen 

met dementie en/
of somatische 
problematiek

• Zelfstandig wonen 



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.

Sint Nicolaashof 
Sint Nicolaashof 1
1131 GT Volendam 
T 088 55 92 200 

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

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

www.zorgcirkel.nl
augustus 2022

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. 
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