
Ouder worden 
op een prettige 
manier

Interesse
Het bestuur van Stichting Thuishuis Amstelveen 
is te bereiken via info@thuishuisamstelveen.nl en
op onze website www.thuishuisamstelveen.nl
vindt u meer informatie. Houdt u wel rekening 
met een mogelijke wachtlijst.
 

Voor donaties, die van harte welkom zijn:
NL98 RABO 0151 8238 55
t.n.v. Stichting Thuishuis Amstelveen
ANBI-goedkeuring sinds 1 januari 2012
(fiscaal nummer: 821623357).
 

In de omgeving van het Thuishuis
Tegenover de appartementen staat het MOC. In het 
MOC is de Buurtkamer Keizer Karelpark gevestigd. 
De Buurtkamer is de huiskamer van de buurt waar 
verschillende activiteiten worden georganiseerd.
Cobra Museum, Jan van der Togtmuseum, Schouwburg 
Amstelveen, Cinema en Amsterdamse bos bevinden zich 
op loopafstand, evenals het Oude Dorp met zijn gezellige 
restaurants en cafés.
 

samen is niet alleen!



Slaapkamer

Woonkamer

Badkamer met toilet, inloopdouche en wastafel

Pantry

Gezamenlijke woonruimte, keuken en 
overdekt terras
 

Impressie van een appartement
 

Het Thuishuis Amstelveen
In onze samenleving willen steeds meer ouderen 
tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. 
Alleenstaande ouderen kunnen soms minder 
ondernemen, verliezen contacten en hebben 
moeite met het alleen zijn.
 
Samen met Woningcorporatie Eigen Haard heeft 
Stichting Thuishuis Amstelveen 7 appartementen 
gerealiseerd voor deze ouderen.
 
Waar is het Thuishuis
Deze gezellige appartementen bevinden zich in 
de wijk Keizer Karelpark aan de Lindenlaan, 
midden in een groene woonwijk met op 
loopafstand de Winkelstrip Van der Hooplaan. 
Tegenover de appartementen zijn verschillende 
winkels, o.a. een supermarkt. Openbaar vervoer 
bevindt zich op loopafstand.
 
Voor wie is het Thuishuis
De appartementen zijn voor senioren vanaf 60 jaar 
die graag zelfstandig en veilig willen wonen in een 
appartement van ca. 40 m2, met een woon-, 
slaapkamer, badkamer en pantry. 
Het appartement wordt ongestoffeerd en 
ongemeubileerd verhuurd.
Er is een grote gemeenschappelijke woonkamer 
met keuken waar gezamenlijk gekookt en gegeten 
kan worden. 
Voor de hobbyisten is er een hobbyruimte en een 
mooi overdekt terras. Ook een logeerkamer voor 
uw gasten en wasmachine met droger staan tot uw 
beschikking.
Gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop!
 
De appartementen worden door Eigen Haard 
verhuurd en vallen onder de sociale huursector.
 


