
Wonen met zorg aan zee

Zorgcirkel 
Agnes 



In Zorgcirkel Agnes draait alles om uw wensen 
en behoeften. Hier bieden wij intensieve en/of 
psychogeriatrische (dementie) zorg. De moderne 
voorzieningen maken uw woonomgeving zo 
comfortabel mogelijk. Daarbij heeft u een prachtig 
uitzicht op de duinen en loopt u met uw bezoek zo 
naar zee of naar het centrum. 

Wonen met zorg 
Agnes heeft ruim 60 appartementen waarin u uzelf 
kunt zijn met de ondersteuning die u daarbij nodig 
heeft. Allen zijn voorzien van eigen douche en toilet. 
In de helft van deze woningen kunt u met partner 
wonen. Ook is er een mooi terras achter het complex 
waar u heerlijk buiten kunt zitten.

Wanneer u zelfstandig woont, kunt u gebruik maken 
van de faciliteiten van de locatie en kiest u zelf 
de gewenste ondersteuning uit het uitgebreide 
aanbod aan diensten van De Zorgcirkel. Bijvoorbeeld 
logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Heeft u 
intensieve begeleiding nodig, dan kunt u de dag 
doorbrengen in de gemeenschappelijke huiskamer. 

Activiteiten 
In de gemeenschappelijke huiskamer biedt een 
vast team van medewerkers een afwisselend 
dagprogramma met diverse activiteiten. Wij 
stimuleren alle bewoners zoveel mogelijk te doen 
wat zij kunnen en willen, zoals huishoudelijke taken, 
koken en het deelnemen aan activiteiten.

Voorzieningen
Agnes heeft diverse voorzieningen. Zo is er een 
receptie, een seniorenrestaurant, een terras, tuin 
en een eigen winkeltje. Er is een kapsalon en een 
pedicure die langskomt op afspraak. Dit geldt ook 
voor de opticien en audicien. Geestelijke verzorging 
is op verzoek en de diverse activiteiten worden 
afgestemd op de wensen van de bewoners. 

Zorgcirkel Agnes ligt aan de rand van het schitterende duingebied 

van Egmond aan Zee. Rustig, maar met het gezellige centrum en een 

bushalte op loopafstand. Hier bieden we begeleiding, verzorging, 

verpleging en behandeling aan de bewoners.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Restaurant
• Terras
• Tuin

Sport en spel:
• Wisselend 

activiteitenprogramma

Verzorging:
• Pedicure
• Kapper
• Audicien/opticien
• Wasservice
• Thuiszorg 

Behandeling:
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Psychologie
• Geestelijke verzorging
• Arts

Service: 
• Winkeltje
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 

Afdelingen
• Wonen met dementie
• Wonen met intensieve 

zorg en begeleiding



Over De Zorgcirkel
Agnes maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behandeling en –
revalidatie in de regio Noord-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De Zorgcirkel 
gaat uit van de behoefte per persoon en kijkt naar wat iemand nodig heeft om zijn of 
haar leven ten volle te kunnen blijven leven, als mens onder de mensen. 

Vragen of contact?
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel Agnes of onze overige 
dienstverlening? Neem contact met ons op via telefoonnummer  
088 55 99 500 of kijk op onze website www.zorgcirkel.nl 

Zorgcirkel Agnes 
Rooseveltstraat 1
1931 VN Egmond aan Zee
T 088 55 91 350

Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 500
zorgbemiddeling.egmond@zorgcirkel.com

www.zorgcirkel.nl
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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. 

http://www.zorgcirkel.nl

