
Zorg aan zee

Zorgcirkel
Prins Hendrik



Vanuit het sfeervolle gebouw van Prins Hendrik 
bieden we persoonsgerichte begeleiding, verzorging, 
verpleging en behandeling in een comfortabele 
omgeving.

Wonen met zorg
In Prins Hendrik kunt u uzelf zijn met de 
ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Hier kunt 
u alleen wonen of met uw partner als u beiden een 
zorgindicatie heeft. De appartementen hebben 
elk een eigen douche, toilet en kleine keuken (met 
koelkast en magnetron). 

Wij stimuleren alle bewoners zoveel mogelijk te 
doen wat zij kunnen en willen, zoals huishoudelijke 
taken, koken en het deelnemen aan activiteiten. Zo 
bepaalt u zelf het ritme van de dag. Een wekelijkse 
schoonmaak van uw appartement verzorgen wij. 

Intensieve begeleiding
Is er bij u sprake van dementie, dan bieden we de 
intensieve zorg en begeleiding die bij u past. Met 
een kleine groep bewoners deelt u een huiskamer. 
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te leren 
kennen en zorgen dat u zich prettig en thuis voelt. 
Zo krijgt u optimaal de ruimte om binnen een veilige 
omgeving uzelf te zijn. 

Activiteiten
In Prins Hendrik is elke dag wel iets te doen. Zo kunt 
u dagelijks genieten van een kopje een kopje koffie 
of een maaltijd in ons sfeervolle restaurant. Ook 
is er een uitgebreid aanbod aan activiteiten, zoals 
klaverjassen, biljarten, sporten, tekenen, bakken en 
beautybehandelingen.

Voorzieningen
In Prins Hendrik zijn er vele voorzieningen, zoals een 
moderne fysiotherapie-/fitnessruimte, winkeltje, 
maar ook een kapsalon. Daarnaast zijn er gezellige 
eetmogelijkheden. Zo kunt u in het café een leuk 
feestje vieren of schuift u samen met uw bezoek aan 
in het restaurant voor een heerlijke lunch of diner. 
Binnen of op het terras. 

Bij lekker weer kunt u heerlijk in de tuin zitten. 
Wandel met uw bezoek door de gezellige 
winkelstraat. Of misschien wel naar het strand! 

Aan de gezellige hoofdstraat van Egmond aan Zee en dichtbij zee

staat het monumentale gebouw van Zorgcirkel Prins Hendrik. Het

oorspronkelijke huis voor oud zeevarenden is omgebouwd tot een

prettig en eigentijds verblijf voor ouderen.



Voorzieningen

Ontspanning:
• Restaurant 
• Café
• Terras
• Tuin

Sport en spel:
• Fysio-/fitnessruimte
• Wisselend  

activiteitenprogramma
• Biljart

Verzorging: 
• Pedicure
• Kapper
• Wasservice

Behandeling:
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts
• Psychologie
• Wond- en zwachtelpost

Service: 
• Winkel
• Technische dienst 
• Oplaadpunt voor 

elektrische fietsen

Afdelingen
• Wonen voor mensen met 

dementie
• Wonen voor mensen 

met intensieve zorg en 
begeleiding



Informatie
Prins Hendrik 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 Prins 
Hendrik of onze overige dienstverlening? Neem contact met ons op via 
telefoonnummer 088 55 99 500 of kijk op onze website www.zorgcirkel.nl. 

Zorgcirkel Prins Hendrik
Voorstraat 41
1931 AH Egmond aan Zee
T 088 55 91 300
klantenservice@zorgcirkel.nl

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

www.zorgcirkel.nl
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Zorg thuis!
Met Zorg thuis van
De Zorgcirkel 
ondersteunen wij u
bij u thuis, zodat
u zo lang mogelijk in uw
vertrouwde omgeving
kunt blijven wonen. Wij
bieden alle hulp en 
ondersteuning 
die u ook in Prins Hendrik
kunt krijgen, maar dan
bij u thuis. Van hulp
in de huishouding, 
personenalarmering, 
maaltijdservice, het
geven van medicatie tot
dagbesteding of juist
een bezoek van onze
fysiotherapeut. Wij staan 
24 uur per dag
voor u klaar.
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