
Hoeverstaete is een woon- en leefgemeenschap voor en door bewoners 
van 55plus en bestaat uit 186 appartementen verdeeld over vier 
woongebouwen. De woningen staan in een mooie, groene omgeving. 
In Hoeverstaete kunt u op een prettige manier oud worden zonder 
eenzaam te hoeven zijn, met de reuring die daarbij hoort. Het hart van 
de ontmoeting is De Brasserie.

Als bewoners maken we met elkaar van ons huis ons Thuis. Wij zitten 
dan ook niet stil! We nemen initiatief om zelf dingen te organiseren voor 
gezelligheid met elkaar. Iedereen wordt, naar gelang de persoonlijke 
mogelijkheden, uitgenodigd om mee te doen. Zo draagt een ieder zijn  
of haar steentje bij.

Kijkt u ook eens op de website van Hoeverstaete: www.hoeverstaete.nl.

Wonen in Hoeverstaete,  
ook iets voor u?
Een mooie en actieve woon- en  
leefgemeenschap in de Hoef

“In  
Hoeverstaete 
kom je tijd  
tekort!” 



Bedrijvigheid binnen Hoeverstaete
Met de kapper, pedicure, de fysiotherapiepraktijk, de dagbesteding, 
de streekkraam en de bloemenverkoop is er voldoende bedrijvigheid 
aanwezig. In de Alkenhorst is op de benedenverdieping het Huis van 
de Wijk gevestigd. In de Brasserie kunt u dagelijks genieten van een 
dagverse warme maaltijd van Uschi Rönnau van het Buffettenpaleis.  
U kunt er ook voor kiezen een maaltijd van de weeklijst op het 
appartement bezorgd te krijgen (koud of warm).

Wilt u een appartement huren in Hoeverstaete?
En bent u gemotiveerd om uw steentje bij te dragen aan de woon- en 
leefgemeenschap?
•  Neemt u dan contact op met Van der Linden Vastgoedmanagement 

die voor Habion de verhuur doet.
•  U kunt bellen met de afdeling Verhuur via telefoonnummer  

088 - 533 00 00.
•  Inschrijven bij Van der Linden Vastgoedmanagement via de  

website van www.vanderlinden.nl. Mailen kan naar  
verhuur.habion@vanderlinden.nl.

Zorg is altijd dichtbij
In Hoeverstaete is alles erop gericht om volop van het leven te  
genieten en zoveel mogelijk zelf en met andere bewoners te doen. 
Heeft u interesse in het huren van een woning in Hoeverstaete en  
heeft u een zorgvraag? Kijk dan even op de website van De Zorgcirkel:  
www.zorgcirkel.com of neem contact op met de verhuurconsulent  
van De Zorgcirkel, telefoon 088 - 55 99 500. U kunt ook mailen naar 
consulent.verhuur@zorgcirkel.com.
De Zorgcirkel inventariseert uw zorgvraag en kan u informeren over  
de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg en begeleiding.

Toewijzing
In Hoeverstaete gaan we persoonlijk een motivatiegesprek aan met 
geïnteresseerde kandidaat-bewoners middels de toewijzingscommissie. 
Zo kunnen we een goede mix van mensen met en zonder zorg in 
Hoeverstaete laten wonen.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het wonen en leven in 
Hoeverstaete? Bel!

Marian Leegwater, actieve bewoner, lid van de toewijzingscommissie  
en voorzitter van de huurdersvereniging, via mac.leegwater@gmail.com  
of 06 - 29 13 57 44.

Of neem contact op met: 
Astrid Admiraal, Kwartiermaker, via a.admiraal@adcase.nl of  
06 - 86 81 92 99.
Robin Avis, Huiscoördinator, via r.avis@zzpsteunpilaar.nl of  
06 - 14 18 99 74.


