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Alles binnen handbereik



Wonen met zorg
Hier woont u met een zorgindicatie en krijgt u zorg 
en begeleiding. U heeft een tweekamerappartement 
(ca. 42 m2) met een gescheiden zit- en slaap-
gedeelte, een eigen entree, een ruime badkamer, 
een kledingkast en een keukentje. De appartemen-
ten zijn grotendeels ingericht, maar u kunt er een 
persoonlijk tintje aan geven. Uw appartement is rol-
stoelvriendelijk en bevindt zich op de 3e en 4e etage.

Uw maaltijden
U kunt de warme maaltijd ’s middags of ‘s avonds 
gebruiken. Wij bezorgen de maaltijd in uw apparte-
ment; ’s middags kunnen wij de maaltijd ook serve-
ren in de Brasserie. ‘s Avonds is er gelegenheid om 
de maaltijd gezamenlijk te gebruiken.

Schoonmaak en was
Wij maken uw appartement eenmaal per week 
schoon. U  kunt uw kleding zelf wassen of tegen 
betaling door ons laten verzorgen. U dient dan van 
tevoren de kleding te laten merken via de linnen-
kamer van Zuidland.

Wonen met dementie
Voor mensen met ernstige geheugenproblemen zijn 
er 34 eenpersoonsappartementen (15 m2), verdeeld 
over twee afdelingen. De appartementen zijn 

grotendeels ingericht, maar u kunt er een persoon-
lijk tintje aan geven d.m.v. schilderijen, lampen, een 
favoriete  leunstoel, foto’s e.d. Het betreft hier een 
gesloten afdeling. 

Zelfstandig wonen
Op de 1e tot en met de 7e etage zijn ook appar-
tementen waar u zelfstandig woont. Het gaat om 
middeldure tot dure huurappartementen en sociale 
huurwoningen. U huurt via Woningstiching Rochdale. 
U heeft hiervoor geen indicatie nodig.  
De sociale huurwoningen worden toegewezen door 
de gemeente. Als u zorg nodig heeft, kunt u natuur-
lijk gebruik maken van de thuiszorg en services van 
De Zorgcirkel.

Moderne techniek
In veel appartementen zit een zogenaamd  
Domoticasysteem, een technische voorziening waar 
u o.a. de zorg mee kunt alarmeren en waardoor u 
langer in uw woning kunt blijven wonen. En natuur-
lijk heeft u een telefoon- en kabelaansluiting voor 
radio, tv en computer. U dient wel zelf de contracten 
af te sluiten met de betreffende maatschappijen.

Zuidland heeft verschillende woonvormen. Het moderne en 

sfeervolle wooncomplex ligt in de wijk Weidevenne. Het ligt vlak bij 

het NS-station en een fraai winkelcentrum. Er zijn goede openbaar 

vervoersverbindingen naar Amsterdam en Purmerend Centrum. De 

ruime appartementen en de gezellige Brasserie en Orangerie maken 

het er prettig wonen, met alles binnen handbereik. 



Services
Als u zelfstandig woont, kunnen wij uw leven ge-
makkelijker maken met onze services. Denk daarbij 
aan maaltijdservice, personenalarmering, huis- 
houdelijke hulp en thuiszorg. Informeer hiernaar bij 
onze Klantenservice, T 088 55 99 500.

Thuiszorg en personenalarmering
Als u zorg nodig heeft, zijn onze medewerkers 24 
uur per dag bereikbaar voor verzorging, verpleging 
of begeleiding bij u thuis. Wij werken met een vast 
team. U kunt daarbij ook gebruik maken van onze 
personenalarmering. Wel zo veilig. Vraag naar de 
folder. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

Maaltijdservice
Als u niet meer zelf wilt koken, is onze maaltijd- 
service iets voor u (vraag naar onze maaltijdenser-
vice). Maar natuurlijk kunt u ook lekker uit eten in de 
Brasserie of Orangerie.

Zorgcirkel Revalideren en Behandelen
Heeft u therapie nodig? Onze logopedisten,  
diëtisten, fysio- en ergotherapeuten helpen u graag. 
Zij komen zo nodig bij u thuis en zijn gespecialiseerd 
in de behandeling van ouderen.

Begane grond
Op de begane grond kunt u in de Brasserie en  
Orangerie terecht voor een kopje koffie, drankje, 
snack of lekkere maaltijd. 
Tevens vindt u op de bagane grond het Zorgcirkel  
Dagbestedingscentrum,  een activiteiten- en 
ontspanningsruimte en een fysiotherapiepraktijk. 
Genoeg reuring in huis dus!  

Gezellig 
winkel-
centrum
 aan de 

overkant



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.

Voor de huurprijzen en oppervlakten van de zelfstandige 
appartementen verwijzen wij u naar Woningstichting Rochdale 
(www.rochdale.nl), of naar het WoonServicePunt van Rochdale, 
telefoon 020 21 50 000.

Zorgcirkel Zuidland
Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend, T 088 55 92 350

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

Zorgcirkel Klantenservice
T 088 55 99 500 / E kcc@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. 


