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Wonen met zorg
In Triton zijn 30 appartementen waar u zelfstandig
kunt wonen met zorg zoals u in een verzorgingshuis
zou krijgen. Wij kunnen hier 24 uur per dag zorg
leveren. En onze wijkverpleegkundige is altijd
dichtbij. Deze appartementen worden toegewezen
door de gemeente Purmerend in overleg met ons
Bemiddelingsbureau.

Zelfstandig wonen
Er zijn 55 sociale huurappartementen. U kunt daar
als 55-plusser wonen met of zonder zorg. Als u nog
geen zorg nodig heeft, maar er verandert iets in uw
situatie, zijn wij dichtbij en kunnen wij u thuiszorg
leveren. Dat geldt ook voor huishoudelijke hulp en
al onze andere services die u het leven een stukje
gemakkelijker maken.

Services
Onze services zijn er voor uw gemak, zoals
maaltijden aan huis, thuiszorg, personenalarmering 
of 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 van eenvoudige tot specialistische
zorg, afhankelijk van uw indicatie. Heeft u geen
indicatie, dan kunt u gebruik maken van onze
particuliere thuiszorg. Ook behandeling door onze
fysio- en ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten
is mogelijk.

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. De
wijkverpleegkundige brengt u een bezoek en maakt
met u de afspraken. Wij leveren ook huishoudelijke
hulp in de wijk.

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.
Personenalarmering is ook mogelijk in de omgeving
van Triton. Zie voor meer informatie onze folder
Personenalarmering.

Triton bestaat uit 110 appartementen. U kunt er op drie manieren

wonen: met of zonder zorg of in een kleine groep voor mensen met

dementie. De Zorgcirkel heeft er een belangrijke rol: wij bieden er zorg

en services. Maar ook in de gebouwen er omheen en in de rest van de

wijk Wheermolen leveren wij thuiszorg.

Triton ligt in de zogenaamde Parkzone van de planetenbuurt van

Wheermolen, een groene omgeving met fraaie waterpartijen.



Eten en drinken
U kunt bij ons uw maaltijd aan huis bestellen of deze
gebruiken in het gezellige eetcafé. Het eetcafé is
niet alleen voor bewoners en bezoekers van Triton,
maar staat open voor alle bewoners van de wijk
Wheermolen. U kunt er terecht voor een smakelijke
maaltijd of een drankje aan de bar, maar er kan ook
een verjaardag, condoleance of receptie verzorgd
worden. Regelmatig worden er themabuffetten, high
teas en brunches georganiseerd.

Begane grond: Wijkplein Triton
De begane grond is ingericht als wijkplein. Hier
vindt u onder andere een Centrum voor Jeugd en
Gezin, een eetcafé, diverse ruimtes van Clup, een
fysiotherapiepraktijk en WonenPlus.

Wonen voor mensen met dementie
In Triton wonen ook mensen met een vorm van
dementie. Er zijn vier kleine woongroepen, twee op
de eerste en twee op de tweede etage. Elke groep
bestaat uit zes personen. Het doel is om hen zoveel
mogelijk hun vertrouwde levensstijl en kwaliteit
van leven te laten behouden. De bewoners hebben
een eigen zit-slaapkamer van circa 17 m2 die zij
zoveel mogelijk naar eigen idee kunnen inrichten.
De kamers zijn standaard ingericht met een kast
en een bed. Daarnaast heeft elke groep een eigen
gemeenschappelijke huiskamer met keukentje.
We bieden persoonsgerichte zorg en benaderen de
bewoners als individu met een eigen persoonlijkheid,
verleden en netwerk. Het gaat immers om de
persoon, de mens en niet om de ziekte.

Ontmoetingscentrum Triton
Ontmoetingscentrum Triton is voor mensen
met dementie die nog thuis wonen én hun
mantelzorgers. Samenleven met of zorgen voor
iemand met dementie is niet altijd gemakkelijk. U
kunt hierbij best wat hulp gebruiken.
In Ontmoetingscentrum Triton bieden wij:
• Informatie over dementie
• Dagsociëteit met activiteiten
• Themabijeenkomsten
• Gespreksgroepen voor mantelzorgers
• Een inloopspreekuur
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur. Het Ontmoetingscentrum is
onderdeel van Wijkplein Triton.

U kunt
dag en nacht 
een beroep 
op ons doen



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.
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