
Contact 

Heeft u vragen over Verzorgd Wonen, wilt u meer informatie of wilt 

u over uw mogelijkheden praten? Neemt u dan contact op met ons. 

• Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 088 383 33 98.

• U kunt ook een mail sturen: verzorgdwonen@evean.nl

Meer weten?

Ga naar www.evean.nl/verzorgdwonen voor meer informatie.

Wonen in Westerwatering
Zelfstandig wonen, samen onder één dak

 Evean.
Midden
in het
leven.

Verzorgd wonen
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“In mijn eentje eten vind ik het meest lastig. 
Heerlijk dat ik nu met anderen aan tafel kan”
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Zelfstandig wonen, samen onder één dak

Voormalig verzorgingshuis Westerwatering is omgevormd naar een  

locatie voor Verzorgd Wonen bij Evean: een combinatie van zelfstandig 

wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten. Zo woont u in uw eigen 

appartement, maar wel in de nabijheid van andere ouderen, gezelligheid, 

zorg en ondersteuning.  

Verzorgd wonen in Westerwatering

Evean Westerwatering ligt aan Elsbroekplantsoen 1, in een groene  

omgeving in Zaandam, aan het water en midden in een gezellige  

woonwijk. De bushalte is voor de deur. In de buurt vindt u een overdekt 

winkelcentrum, tandarts, apotheek en dierenarts. In het complex zelf 

bevindt zich een kapper, de pedicure, de audicien/opticien, de fysio-  

en ergotherapeut, dagbesteding en SALT. 

Woont u in Westerwatering dan woont u geheel zelfstandig, maar  

niet alleen. De andere bewoners ontmoet u bijvoorbeeld tijdens  

de maaltijden in het restaurant, bij de kapper of tijdens de vele en  

gezellige activiteiten die worden georganiseerd. 

Samen eten. Ruimte voor ontmoeting

Zo lang en prettig mogelijk zelfstandig wonen. Dat is het uitgangspunt. 

Maar soms valt dat niet mee. Alleen moeten eten, minder mobiel zijn, 

afhankelijk zijn van iemand anders... 

De maaltijd is een belangrijk moment van de dag en samen kunnen 

eten biedt een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten. Het  

basispakket van Verzorgd Wonen biedt u onder andere vier keer per 

week een warme maaltijd en gratis koffie en thee in het restaurant.  

Ook op de andere dagen bent u natuurlijk in het restaurant welkom. 

Daarnaast bieden de vele activiteiten voor ieder wat wils, wordt u  

geholpen met eenvoudige klusjes in huis en wordt uw huisvuil opge-

haald. Overdag is er een medewerker in huis, dat geeft een veilig gevoel.

De appartementen

In Westerwatering zijn 75 appartementen. Er zijn 69 appartementen  

van 31m2 en 6 appartementen van 49m2. Ieder appartement heeft  

een ruime badkamer met douche en toilet, een keukenblok met  

kookgelegenheid en een balkon. De appartementen zijn drempelloos. 

Wilt u een appartement huren in Westerwatering? Dan komt u mogelijk 

in aanmerking voor huurtoeslag. 

Voor wie is Verzorgd Wonen?

• U heeft een indicatie voor minimaal 10 uur per maand verpleging  

 of verzorging thuis (thuiszorg, dus niet huishoudelijk werk).

•  Uw inkomen mag niet te hoog zijn, omdat er sprake is van een  

sociale-huur woning.
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