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.

Wonen is fijn in Het Ravelijn
Of u nu alleen of met z’n tweeën wilt wonen, u zult zich
thuisvoelen in Het Ravelijn. Het gebouw is rolstoelvriendelijk
en de toegangsdeuren gaan automatisch voor u open.
Snuif de buitenlucht op vanaf uw balkon of vanuit uw tuin.
Doe mee met activiteiten die de bewonerscommissie voor
u organiseert in de gemeenschappelijke (recreatie)ruimte.
Geniet van muziek, leg een kaartje, bezoek de koffieochtenden of laat u inspireren door een mooie lezing.
Misschien heeft u zelf wel een idee wat u graag zou willen
doen. Als bewoner praat u mee over het aanbod!
En trek er lekker op uit: het NS-station, de bushalte en
winkels zijn vlakbij.
Maar Het Ravelijn biedt u méér:
• Coffee Corner • Huismeester • Fysiotherapeut, kapper
en pedicure • Wasserette • Kerkdiensten • Bibliotheek
• Biljartzaal • Jeu de boulesbaan • Koersbalbaan
• Logeerkamer

Wilt u wonen in Het Ravelijn?
Schrijf u dan in bij Woningnet Gooi en Vechtstreek op de
website www.woningnet.nl. Wij kunnen u hierbij helpen als
u dat wilt. Om in aanmerking te komen voor een appartement in de sociale huur dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden: U of uw partner is ouder dan 55-65 jaar en u
heeft een inkomen waarmee u een sociale huurwoning kan
huren. Om in aanmerking te komen voor een vrije sectorappartement moet u of uw partner ook 55-65 jaar of ouder
zijn en moet u kunnen aantonen dat u voldoende inkomen
heeft om de huurprijs te kunnen betalen. Ook de vrije sectorhuurwoningen worden via Woningnet aangeboden.
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
Het Ravelijn. 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

Zorgeloos
zelfstandig wonen
met alle
voorzieningen dichtbij

Het Ravelijn
Graaf Lodewijklaan

Corridor woning

Er zijn in Het Ravelijn
• 105 2-kamerwoningen in de sociale huur
• 20 3-kamerwoningen in de vrije sectorhuur
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