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De beste 
zorg begint 

met aandacht

De Leeuwenhof Zorg is een organisatie 
met twee bijzondere woonvoorzieningen, 
speciaal ingericht voor ouderen 
met dementie. 

Hier krijgen zij de warmte, zorg en 
aandacht die zobelangrijk is in de 
laatste  jaren van hun leven. 



Omgeving
De Leeuwenhof is omringd met een erf van 
5700 vierkante meter waar onze bewoners  
kunnen genieten van een echte moestuin, 
schapen, geiten en kippen. Een vers eitje 
bij het ontbijt is dus gegarandeerd!  

De Volle Aandacht bevindt zich in het hart van 
Sint Pancras. Middenin het dorpsleven en 
vlakbij het winkelcentrum. 

20 jaar ervaring
Oprichter Annelies van Breugel heeft 
al meer dan 20 jaar ervaring in de zorg. 

Samen met haar echtgenoot Frans 
heeft zij al haar kennis en kunde 
vertaald naar twee unieke woonzorg-
voorzieningen. De Leeuwenhof in 
Heerhugowaard en De Volle Aandacht 
in St Pancras. 

Kleinschalig, dus 
meer aandacht.

Beide voorzieningen zijn kleinschalige 
woonvormen voor ouderen met dementie. 

Zodanig ingericht dat er zoveel mogelijk 
persoonlijke aandacht gegeven kan worden 

aan de bewoners. Daarmee bieden zowel 
de Leeuwenhof als De Volle Aandacht een  

huiselijke omgeving waar de bewoners op een 
warme en veilige manier kunnen wonen.

Familie
Ook familie en vrienden van de bewoners zijn 
belangrijk voor ons. Zij kunnen ons essentiële 
informatie geven over hun vader of moeder. Wat 
ons weer helpt de beste zorg te kunnen geven. Tevens 
zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld een wandeling 
te maken of om samen even een boodschap te doen. 
Het draagt allemaal bij aan het welbevinden van de 
bewoners. Daarom hebben wij geen beperkingen 
qua bezoektijden. Men is altijd welkom.. 

Voor wie?
De Leeuwenhof en De Volle Aandacht zijn er 
speciaal voor oudere mensen met dementie 
die niet langer zelfstandig kunnen wonen en 

in de meeste gevallen 24 uur per dag  
begeleiding of zorg nodig hebben. Willen zij 

graag verzorgd wonen op een landelijke plek 
in de regio Alkmaar/Heerhugowaard, dan zijn 

onze woonvoorzieningen de ideale plek.. 



“De Volle Aandacht”

Bovenweg 112

1834 CH Sint Pancras
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Meer informatie?
Wilt u meer weten over 

De Leeuwenhof of 
De Volle Aandacht? Ga dan naar 

www.deleeuwenhof.nl. Daar vindt 
u ook een uitgebreid interview 

met Annelies van Breugel 
waarinzij vertelt over 

haar visie op zorg.

Locatie Sint Pancras

“De Leeuwenhof Zorg”

Middenweg 22

1703 RC Heerhugowaard
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