
Informatie zorglocatie Emmaus
Zoeterwoude-Dorp

Cliëntenraad Mevr. M. Minekus 
 Voorzitter a.i.
 071 - 580 23 50  
 
Cliëntver- Hr. G.W.A. Suijten
trouwenspersoon 071 - 580 15 15
 06 - 23 74 45 80

Adres Emmaus
 Bennebroekweg 2
 2381 DZ  Zoeterwoude-Dorp
  088 - 209 1000

 info@wijdezorg.com
 www.wijdezorg.com

Activiteiten
Bingo, soos of KBO activiteiten   1 x per week
Het complete activiteiten-aanbod kunt u vinden in het 
maandblad WIJ-activiteiten.

Bewegen voor ouderen
Maandag en vrijdag   10.45 - 11.30 uur 

Boodschappen(service)
De dagelijkse boodschappen kunnen worden verkregen 
in de winkel. Het is ook mogelijk om een lijstje in 
te dienen, de boodschappen worden dan in het 
appartement gebracht.
Maandag t/m vrijdag  10.00  - 17.00 uur
Zaterdag   09.30  - 11.30 uur 

Bruin café 
Voor een praatje, hapje en drankje. Er worden spelletjes
gedaan en gehandwerkt.
Vrijdagmiddag       vanaf 14.30 uur

Chemisch afval 
Het chemisch afval, zoals batterijen, kan worden  
aangeboden bij de gastvrouw/-heer.

Huisartsen
Mevr. A. Kortmann  071 - 580 16 14
Dhr. K.J. Mikulski   071 - 580 16 72
Stompwijkse Huisartsenpraktijk  071 - 580 19 52
Huisartsenpraktijk   071 - 589 49 46
Zoeterwoude-Rijndijk

Internet 
Wifi aanwezig in het restaurant en de serre.

Kapper 
Haarboetiek “Het Groene Hart” is geopend op dinsdag, 
donderdag en vrijdag volgens afspraak.
Helma van Nierop  06 - 40 92 64 01

Maaltijden 
U kunt een warme maaltijd gebruiken in het restaurant.
Tussen 12.00 - 13.30 uur. U kunt ook uw maaltijd op het  
appartement laten bezorgen. 
1x per maand buffetavond op donderdag 
vanaf 17.30 uur
1x per maand themadiner op donderdag
vanaf 17.30 uur
2x per maand eenvoudige maaltijd op woensdag 
vanaf 17.30 uur



• Tijdelijk verblijf of logeren
• Permanent wonen met zorg en verpleging
• Kleinschalig wonen voor ouderen met    
    dementie (verpleeghuiszorg)

• Ontmoetingscentrum
• Groepsbegeleiding
• Dagactiviteiten

• 24-uurszorg
• Alarmservice
• Huishoudelijke hulp
• Verzorging
• Verpleging
• Volledig Pakket Thuis

• Individuele begeleiding, thuis of op locatie
• Gezelschap
• Thuisgemak
• Persoonlijk vervoer en begeleiding
• Ontspanning

WIJdezorg locatie Emmaus biedt de volgende vormen van zorg:

Pastorale en geestelijke zorg	 	 	  
Via de website www.dekerkvanzoeterwoude.nl kunt u een  
beroep doen op geestelijke of pastorale zorg. Als u graag  
een kerkdienst wilt bezoeken, maar slecht ter been bent,  
kan de protestantse kerk in Zoeterwoude vervoer 
voor u regelen. 
Kerkelijke bijeenkomst in de serre 
Iedere zondag 10.00 uur
Eucharistieviering                            Woensdag 1x per maand

Pedicure 
De pedicure komt bij u thuis na telefonische afspraak.
Informatie bij de gastvrouw/-heer op te vragen.

Zorgloket gemeente	 	  
Telefoon                             0900 - 8844
Alarmnummer                             112 (alleen bij spoed)
 
Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend 08.30 - 18.00 uur.
In overleg is gebruik van het restaurant buiten de 
openingstijden ook mogelijk.

Tafeltje Dekje
Zoeterwoude: 
Mevr. A. Vijverberg    071 - 888 91 42
Mevr. I. Houdijk        071 - 580 33 05

Stompwijk: 
Mevr. C. van Bohemen    071 - 580 17 26

Telefoon en televisie
Telefoonaansluiting en televisie is aanwezig in de  
appartementen. Bij tijdelijk verblijf of logeren kunt u een  
eigen telefoon aansluiten via Ziggo of een mobiel huren 
van Emmaus.

WIJactiviteiten
 WIJactiviteiten is het maandblad van Emmaus met alle 
informatie en een overzicht van alles wat er in die maand 
te doen is.

Zorgloket gemeente Zoeterwoude 
Informatie over de WMO
U kunt direct met de gemeente een afspraak maken
071 - 580 63 49  

Wonen met zorg

Dagbesteding

Thuis

Extra


