Naarden is één van mooiste vestingsteden van Nederland.
U wilt hier graag wonen of blijven wonen nu u op leeftijd bent.
Zelfstandig, maar wél met de mogelijkheid om gebruik te
kunnen maken van zorg, activiteiten en andere voorzieningen.
Makkelijk, dichtbij en wanneer u dat wilt of nodig hebt.
Woningstichting Naarden begrijpt uw woonwensen
Wij bieden u prachtige appartementen aan. Geniet van het
comfort van uw woning in een mooi complex. Zin in vertier?
Zoek de gezelligheid van uw medebewoners op en doe mee
met activiteiten. Zorg nodig? Met een zorgteam in het gebouw
is deze altijd dichtbij. Kies zelf of en van welke (thuis)zorg u
gebruik wilt maken.

Licht en ruimte in De Schans
In De Schans zijn alle appartementen op het zuiden gericht.
Dat betekent de hele dag licht in uw woning en genieten van
de zon of de schaduw (onder het zonnescherm) in uw tuintje
of op uw ruime balkon. Het gebouw is rolstoelvriendelijk en
de deuren in de gemeenschappelijke ruimtes openen automatisch. De Schans is verbonden met ons wooncomplex
De Bonnet en met Zorgcentrum De Veste. Hier eet u heerlijk
in het restaurant en kunt u deelnemen aan de activiteiten
die de bewonerscommissie voor u organiseert. Geniet van
muziek, leg een kaartje, bezoek de koffie-ochtenden of laat
u inspireren door een mooie lezing. Met de bushalte en de
winkels op loopafstand heeft u alle vrijheid.
Maar De Schans biedt u méér:
• Gezamenlijke recreatieruimte met De Bonnet
• Zorgteam Amaris aanwezig

Wilt u wonen in De Schans?
Wij verhuren in De Schans alleen sociale huurwoningen.
Om voor een van de appartementen in aanmerking te komen
moet u voldoen aan een tweetal voorwaarden. U of uw partner
is 65 jaar of ouder en u heeft een inkomen waarmee u een
sociale huurwoning kan huren. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u zich inschrijven bij Woningnet Gooi en
Vechtstreek op de website www.woningnet.nl. Wij kunnen u
hierbij helpen als u dat wilt.
Heeft u zorg nodig?
Neem dan contact op met onze zorgpartner Amaris,
telefoon 085 - 021 40 40. Op de website www.amaris.nl
vindt u alle informatie. Het zorgteam van Amaris is aanwezig
in De Schans. Wilt u liever een andere zorgaanbieder?
Ook dat is mogelijk. Met deze aanbieder bespreekt u wat
u nodig heeft.
Wij staan voor u klaar!
Klop bij ons aan als u hulp nodig heeft of een vraag wilt
stellen. Dan kijken wij samen hoe wij van een huis uw thuis
kunnen maken.
Telefoon : 035 – 694 73 75
E-mail : wsn@woningstichtingnaarden.nl
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