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WONEN 

Wonen is een wonderlijk werkwoord.

Wanneer woont men? Als men slaapt,

een sleutel omdraait, eet of baadt?

Wonen, dat is niet zozeer iets doen,

maar op een plek zijn waar men liefheeft,

goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.

Wonen doet men altijd ergens,

stad of land, op stand of in de bocht

van een rivier.

Of hier.

Ingmar Heytze
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VERTROUWD WONEN 
in De HOF 
Vertrouwd wonen, in het Land van Maas en Waal. Centraal wonen, op een 

steenworp afstand van winkels en voorzieningen in Druten. Comfortabel wonen, 

in een volwaardig appartement dat beantwoordt aan hedendaagse wensen en 

behoeften. Dát is huren in De Hof.

Met dertig woningen en extra’s in de vorm van 

zorg en service aan huis, vormt De Hof een ideale, 

kleinschalig opgezette woonlocatie voor senioren. 

Voor als u, ondanks het feit dat u zorgbehoevend 

bent, zelfstandig wilt wonen in een veilige en 

vertrouwde omgeving. 
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EEN UNIEKE WOONLOCATIE
IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL

De combinatie van een gelijkvloers appartement en 

de mogelijkheid om door professionals geleverde 

zorg en service af te stemmen op uw vraag, voorziet 

in die behoefte. Het maakt zelfstandig blijven 

wonen in een vertrouwde omgeving tot meer dan 

een mogelijkheid. Het maakt De Hof tot een unieke 

woonomgeving in het Land van Maas en Waal.

CENTRAAL IN DRUTEN
De kleinschalige opzet van De Hof 

alsmede de situering in het hart 

van Druten, maakt dat u zich al snel 

vertrouwd zal voelen in uw zorgwoning.
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THUIS in het HART 
van DRUTEN 
Met zijn centrale ligging in het Land van Maas en Waal, vervult Druten een 

centrumfunctie voor de regio. Het middelgrote dorp aan de Waal weet 

inwoners en omwonenden aan zich te binden door zijn goede voorzieningen 

op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en winkelaanbod. Daarnaast 

zorgen diverse folkloristische en traditionele evenementen voor levendigheid 

en het nodige vertier.
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Vanuit De Hof, gelegen op loopafstand 

van de kerk in het hart van Druten, is het 

even gemakkelijk als uitnodigend om deel 

te nemen aan de gezelligheid van het 

openbare dorpsleven. Supermarkten, 

modezaken en bloemenwinkels, gevestigd 

rondom de Markt en de Hogestraat, liggen 

letterlijk om de hoek. En ook de prachtige 

natuur van de uiterwaarden langs de dijk 

is nabij. Daarmee verenigt Druten het 

nuttige en het aangename in één dorp. 

Een plek om thuis te zijn.

Druten is met ruim 11.000 inwoners het grootste dorp 
van de gemeente Druten dat uit vijf kerkdorpen 
bestaat. De Hof is gelegen in het oudste deel van 
Druten, nabij de kerk. 

De Leste Mert, de gewone wekelijkse markt, 
carnaval, het Dickens Festival… het zijn

zomaar wat evenementen die zich jaarlijks 
om de hoek van De Hof afspelen.
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DE EXTRA’S van De HOF
Hulp bij het aansluiten van de tv, het schoonmaken van uw woning of de 

boodschappen doen. Maar ook ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging 

of het dagelijks dan wel wekelijks voorzien in een lekkere lunch of diner. Al 

deze vormen van zorg en service aan huis vallen onder de noemer ‘de extra’s 

van De Hof’. Ook voor u misschien net dat extra steuntje in de rug om uw wens 

zelfstandig te blijven wonen ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. 

Persoonlijk afgestemd op uw vraag worden zorg en diensten ingepland en 

uitgevoerd door de medewerkers van zorggroep Maas & Waal. 

Een zorgeloos idee!

DAT EXTRA STEUNTJE IN DE RUG 
OM ZELFSTANDIG TE KUNNEN BLIJVEN WONEN

U hebt intensieve zorg en behandeling nodig, 

maar wilt wel graag zelfstandig blijven wonen? 

In overleg met u en uw huisarts kunnen zorg en 

service worden aangevuld met ondersteuning 

en behandeling door deskundigen zoals de 

fysiotherapeut, logopedist, diëtist of ergo-

therapeut van zorggroep Maas & Waal.
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ZEKER EN DICHTBIJ
Diep geworteld in het Land van Maas en Waal is de 

gelijknamige zorggroep Maas & Waal een vertrouwd, 

deskundig en nabij adres voor ouderen in de regio 

die zorg behoeven. Naast het bieden van zorg en 

verpleging in de verschillende zorglocaties van de 

Zorggroep, richt zorggroep Maas & Waal zich met 

een vakbekwaam team ervaren medewerkers ook 

op diverse vormen van thuiszorg. Door in te gaan op 

uw individuele behoeften en omstandigheden wil 

de Zorggroep kwaliteit toevoegen aan uw leven (en 

dat van uw naasten). Opdat u zo lang en zelfstandig 

mogelijk uw leven kunt leiden zoals u dat wilt, in de 

omgeving waar u zich prettig en vertrouwd voelt.
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VOOR MENSEN ZOALS U
Met de vertrouwde locatie, de kleinschaligheid en vooral de extra’s is 

De Hof een woonconcept dat velen aanspreekt. Het is de gulden middenweg 

voor iedereen die graag in zijn eigen huis wil blijven wonen maar dat om 

zorginhoudelijke redenen niet meer kan, en een verhuizing naar een 

zorgcentrum of verpleeghuis een stap te ver is.

EEN WOONCONCEPT 
DAT AANSPREEKT
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Want gericht op ouderen combineren de zorgwoningen van De Hof 

het gevoel van een eigen huis met de veiligheid van beschermd wonen. 

Waar De Hof zorgt voor comfort en eigentijds gemak, weet u zich veilig 

door de zorg en service die op afroep en/of gepland beschikbaar zijn. 

Uw zelfstandigheid blijft daarmee gewaarborgd, maar tegelijkertijd hebt 

u de zekerheid dat professionele hulp – hetzij acuut, hetzij periodiek – 

altijd nabij is.

HET GEVOEL VAN THUIS 
MET DE VEILIGHEID VAN 
BESCHERMD WONEN
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IN en ROND uw APPARTEMENT

De Hof telt in totaal dertig zorgwoningen, verdeeld over drie verdiepingen die 

per lift en trap bereikbaar zijn. Iedere woning beschikt over een woonkamer 

met open keuken (van ten minste 28 vierkante meter), twee slaapkamers, een 

badkamer met toilet, een separaat toilet (gastentoilet), een balkon, en een 

ruime hal en berging. Een videofoon maakt het gemakkelijk en veilig om te zien 

wie er bij u aanbelt. 

Woning type 1 - HOEKWONING

Rondom uw appartement kunt u gebruikmaken van collectieve 

faciliteiten die gevestigd zijn op de begane grond van het gebouw. 

Zo is er een restaurant dat dagelijks geopend is voor lunch en diner, 

waar tegen betaling een keuzemenu wordt geserveerd. Buiten, aan 

de zuidzijde van het gebouw, is een gezellig terras gecreëerd met 

diverse zitjes. Daarnaast ligt de jeu de boulesbaan die eveneens 

voor algemeen gebruik is bedoeld. Binnen in het gebouw bevindt 

zich ook een gemeenschappelijke ruimte voor het stallen van uw 

fiets of scootmobiel. Het is ook mogelijk uw eigen parkeerplaats te 

reserveren direct voor De Hof.
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Woning type 2 - HOEKWONING

Woning type 3 - TUSSENWONING
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OVERIGE SPECIFICATIES

Buitenkozijnen, ramen en deuren 
De buitenkozijnen (inclusief ramen en deuren) 
zijn vervaardigd van kunststof. De buitenzijde is 
afgewerkt met een acrylaat-toplaag in licht ivoor 
(RAL 1015) of crèmewit (RAL 9001). De ramen 
zijn uitgevoerd als een draai-valraam voorzien 
van een 4-standenopbouw kierstandhouder. De 
beglazing is thermisch isolerend HR++-beglazing 
met een ZTA-waarde van 60%. 

Veiligheid en communicatie 
Ramen en deuren zijn voorzien van 
inbraakvertragend beslag. De zorgwoningen 
zijn voorzien van videofoon/intercominstallatie. 
In de slaapkamers zijn loze leidingen voorzien 
voor CAI-, telecom- en domoticavoorzieningen. 
De gangen en trappenhuizen zijn voorzien 
van noodverlichting en vluchtwegaanduiding. 
De begane grond is voorzien van een 
brandmeldinstallatie.

Verwarming 
De verwarming wordt uitgevoerd door middel 
van vloerverwarming die is aangesloten op een 
collectieve bron (WKO). De kosten voor het 
gebruik van energie voor de verwarming worden 
als servicekosten in rekening gebracht.

Ventilatie 
De zorgwoningen zijn voorzien van een 
mechanische ventilatie-installatie met roosters 
in de keuken, het toilet en de badkamer. 
Bediening geschiedt door middel van een 
driestandenschakelaar. 

Overige ruimten 
Ieder zorgwoning heeft een inpandige berging 
geschikt voor wasmachine en droger. Op de 
begane grond is een collectieve berging voor 
de stalling van fietsen en scootmobiels (met 
aansluiting voor het opladen scootmobiels en 
elektrische fietsen).
Op de begane grond is een buitenruimte 
voorzien van een container waar het huisafval 
kan worden gedeponeerd. 
Er is een mogelijkheid om op het buitenterrein 
over een vaste parkeerplaats te beschikken.

De zorgwoningen van De Hof vallen net 
als De Brink (in Ewijk) en De Burgh (in 
Beuningen), twee andere kleinschalig 
opgezette woonlocaties voor senioren, 
onder Stichting St. Jan, onderdeel van 
Stichting zorggroep Maas & Waal Holding.
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COLOFON
Deze brochure is met veel plezier gemaakt door:
Schrijfwaer, bureau voor tekst, redactie en 
communicatie, Appeltern
Linda Rieken Grafisch Ontwerp, Beuningen
Hans Barten Fotografie (foto’s van Druten 
en omgeving), Druten 
Studio Braaf (zorgfoto’s),  Molenhoek
RikkenPrint, Gendt



INFORMATIE
Voor meer informatie over vertrouwd 
wonen in De Hof (denkt u bijvoor-
beeld aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen om te huren of 
de actuele huurprijzen) kunt u contact 
opnemen via de Klantenservice van 
zorggroep Maas &Waal. 
De Klantenservice is van maandag tot 
en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 
uur te bereiken via telefoonnummer 
(0487) 59 96 66 of via het volgende 
e-mailadres: klantenservice@zmw.nl.

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.


