
De dag goed 
besteden 

Dagbesteding bij De Zorgcirkel

Purmerend



Wij maken hier dagactiviteiten 
gericht op u. In de basis bieden we 
professionele begeleiding. Daarbij 
gaan we uit van wat u kunt. U doet 
ook nieuwe ervaringen op. Alles is 
er op gericht dat u zo lang en op 
een prettige en veilige manier thuis 
woont. Door deel te nemen aan de 
dagbesteding op een of meerdere 
dagdelen in de week, komt er meer 
balans in de week. 
Het kan ook fijn zijn om (tijdelijk) 
de partner of mantelzorger te 
ontlasten. Zodat in de thuissituatie 
voldoende draagkracht overblijft. 
We stimuleren zelfredzaamheid en 
helpen u bij omgaan met zaken die 
minder goed gaan dan u gewend 
bent.

Wat bieden wij op onze 
dagbesteding?
Dat is voor iedereen verschillend, we 
kijken naar wat er bij u past. Maar 
in de basis bieden wij professionele 
ondersteuning, ontspanning, 
gezelschap en activiteiten. In een 

huiselijke sfeer kunt u samen met 
de andere deelnemers, genieten 
van activiteiten die u zelf bepaalt. 
Activiteiten zijn bijvoorbeeld 
gezamenlijk koken, spelletjes of een 
goed gesprek met elkaar voeren. 
Onze medewerkers ondersteunen 
waar nodig. Er worden individuele 
en groepsactiviteiten georganiseerd. 
Omdat wij beweging belangrijk 
vinden, komt er regelmatig een 
beweegagoog op de dagbesteding 
om met de hele groep in beweging 
te gaan. 

In sommige gevallen is er zorg 
nodig, ook dat is mogelijk. Onder 
begeleiding van onze medewerkers 
wordt ingespeeld op de zorg en/of 
ondersteuning die u nodig heeft. Dat 
kan zowel lichamelijke als mentale 
ondersteuning zijn bij bijvoorbeeld 
geheugenproblemen. 

Aanvraag van dagbesteding 
Voor dagbesteding is een indicatie 
nodig, meestal is dit een indicatie 

Bij De Zorgcirkel geloven wij in zorg en ondersteuning, 

gericht op het individu. Wat heeft iemand nodig of 

waar heeft iemand behoefte aan? Wij gaan uit van 

behoud van zelfstandigheid. Mee blijven doen aan de 

maatschappij. Voor mensen die zelfstandig wonen 

en behoefte hebben aan structuur, gezelschap en 

ondersteuning, bieden wij dagbesteding. 



vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). U kunt 
hiervoor terecht bij het Wmo-loket 
van de gemeente. Schroom niet 
om contact met ons op te nemen 
hierover, wij helpen u graag op weg 
om de indicatie aan te vragen.

Vervoer
Is het niet mogelijk om zelfstandig 
naar de dagbesteding te komen? 
Dan regelen wij het vervoer van en 
naar huis voor u. 

Kosten
Met een indicatie worden bijna alle  
kosten vergoed. Wat precies 
vergoed wordt, is afhankelijk van uw 
situatie. Voor extra activiteiten die 
door De Zorgcirkel geregeld worden 
kan een kleine vergoeding worden 
gevraagd. Dit wordt altijd duidelijk 
en tijdig met u overlegd.

Vrijblijvende kennismaking 
Wilt u eens komen kijken bij een 
dagbesteding? U kunt geheel 
vrijblijvend een dagbesteding 
bezoeken. Zo ervaart u zelf wat 
bij u past. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 088- 55 99 500 
en vraag naar de coördinator 
dagbesteding. 

Individuele begeleiding thuis
De Zorgcirkel biedt ook individuele 
begeleiding thuis aan. We passen 
de activiteiten aan bij wat u kunt en 
wilt. Wilt u hier meer over weten? 

Kijk voor de contactgegevens verder 
op in deze brochure.

Contact, vragen en informatie 
Bel met de Klantenservice op 
telefoonnummer 088- 55 99 500 
en vraag naar de coördinator 
dagbesteding. U kunt ook mailen 
naar dagbestedingpurmerend@
zorgcirkel.nl.

We hebben diverse dagbestedings-
locaties. We vertellen u er graag 
over.
Molentocht
Persijnlaan 99
1447 EG Purmerend

Middelwijck
Prinses Beatrixpark 54
1462 JN Middenbeemster

Triton
Triton 98
1443 BM Purmerend

Jaap van Praag
Rietgorsplein 1
1444 TA Purmerend

Zuidland
Abel Tasmanplein 3
1448 NL Purmerend
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