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Huurwoningen 
Emmaus

Huurwoningen EmmausComfortabele huurwoningen 
in Emmaus in 
Zoeterwoude-Dorp
Bent u op zoek naar een levensloopbestendig huurappartement in Zoeterwoude-Dorp? Dan biedt 
Emmaus wellicht precies de woning die u zoekt! Onze appartementen hebben een gezellige woon-/
zitkamer met een open keuken, inclusief inductiekookplaat en afzuigkap. Daarnaast beschikken ze 
over een slaapkamer, een ruime badkamer met toilet en een apart gastentoilet. Slimme domotica 
maken het u mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.  

Ontdek de pluspunten!
Onze levensloopbestendige 
huurappartementen zijn voorzien van de 
modernste oplossingen op het gebied van 
klimaatbeheersing en persoonsalarmering. 

Bovendien is de juiste zorg – persoonlijke zorg, 
huishoudelijke hulp – altijd dichtbij. Ook is 
er alle ruimte voor sociale contacten: 
Emmaus organiseert veel activiteiten en in ons 
gezellige restaurant is het goed toeven!  

Altijd bij u in de buurt
In haar werkomgeving biedt WIJdezorg woon-, zorg-, en welzijnsdiensten aan 
ouderen en andere zorgvragers. Met zeven zorglocaties in de gemeenten Kaag en 
Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zoeterwoude is WIJdezorg altijd bij 
u in de buurt!
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Driehof
Dorpsstraat 27
2391 BB Hazerswoude-Dorp

Woudsoord
Weteringpad 3
2481 AS Woubrugge

Rhijndael
Europasingel 2
2396 EM Koudekerk aan den Rijn

Jacobus
Saskia van Uylenburchlaan 1
2377 CR Oude Wetering

Aarhoeve
J.M. Halkesstraat 33
2461 RT Ter Aar

Nieuwkoop
De Verbinding 48
2421 EX Nieuwkoop

Emmaus
Bennebroekweg 2
2381 DZ Zoeterwoude-Dorp

Kantoor
Bennebroekweg 91
2381 DZ Zoeterwoude-Dorp

info@wijdezorg.com          088-209 1000          www.wijdezorg.com



Aanmelden
Heeft u belangstelling voor een appartement in 
Emmaus, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden 
via een inschrijfformulier. 
Dit formulier is verkrijgbaar via onze afdeling 
Zorgbemiddeling, telefoonnummer 
088-209 100, of via onze website 
(wijdezorg/publicaties). Na verwerking van uw 
inschrijving sturen we u een bevestiging. Komt 
er een geschikte woning vrij, dan nodigen we u 
telefonisch uit voor een bezichtiging. 

Huurinformatie
De huurprijzen vallen onder de 
huursubsidiegrens en zijn afhankelijk 
van de oppervlakte van het appartement. 
De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand.

Variatie in appartement typen
Emmaus biedt verschillende typen appartementen, 
allen met een buitenruimte, met oppervlaktes die 
variëren tussen de 55 en 65 m2. Verderop ziet u een 
impressie van een aantal verschillende appartementen.

Verschillende
appartementen
bij WIJdezorg

Emmaus biedt u de perfecte 
mix van een comfortabel 
appartement en flexibele 
zorgoplossingen.

Emmaus biedt 
vele extra’s
Een gezellig café-restaurant. 
Dé ontmoetingsplek voor een kopje 
koffie, thee of een drankje of iets 
lekkers van de kleine kaart, 
voor bewoners en bezoekers! 
Tussen de middag serveren we een 
heerlijke warme maaltijd. Natuurlijk 
verzorgen we ook graag een 
arrangement op maat. 
Een verjaardagsfeestje, een high tea, 
een aangeklede borrel of een 
compleet diner, alles kan! 
 
Leuke activiteiten. 
Filmclub, bridgeclub, – bij Emmaus is er 
altijd van alles te doen. We organiseren 
regelmatig activiteiten zoals 
bijvoorbeeld een workshop schilderen 
of een wijnproeverij. 
 
Zorg onder handbereik. 
Van huishoudelijke hulp tot 
persoonlijke verzorging en verpleging, 
bij Emmaus heeft u alle zorg 
desgewenst direct in huis. 
Bewoners met dementie en/
of lichamelijke zorgvragen 
kunnen rekenen op fijne 
dagbestedingsmogelijkheden in 
een gezellige omgeving.  

Voorbeeld woonkamer

Voorbeeld slaapkamer

Voorbeeld keuken

Verschillende indelingen
Onze appartementen zijn op verschillende manieren ingedeeld. 
Een paar voorbeelden: 

Zorg van WIJdezorg 
Wanneer u kiest voor huren in Emmaus, dan 
wordt – indien nodig – de persoonlijke zorg en/of 
huishoudelijke zorg door WIJdezorg verleend. 

Voorbeeld badkamer


