De Open Hof
Fijn wonen met goede zorg in
Watergraafsmeer én Nieuw-West
Lukt zelfstandig wonen niet meer vanwege lichamelijke aandoeningen
of dementie? Dan biedt verpleeghuis De Open Hof u een knusse en
veilige omgeving met 24-uurs zorg in de nabijheid.
De Open Hof staat in Watergraafsmeer en daar hoort het ook thuis.
Het verpleeghuis voldoet alleen niet meer aan de eisen van deze tijd.
Om bewoners de beste zorg te blijven bieden, komt er een nieuw pand
op precies dezelfde plek. Tijdens de bouwperiode verhuizen we voor
twee jaar naar een net gerenoveerde locatie in Nieuw-West.

Tot voorjaar
2023

Van 2023
tot 2025

Wonen in De Open Hof van nu in
Watergraafsmeer

Wonen in het tijdelijke De Open Hof
in Nieuw-West

De Open Hof is een knus verpleeghuis,
en met 95 bewoners kent iedereen
elkaar. De zorgverlening is erop gericht
dat u zo zelfstandig en prettig mogelijk
woont, met voldoende vertier en
gezelligheid. Wij bieden u bescherming
met zo veel mogelijk vrijheid. Dit
betekent dat De Open Hof, ondanks
veiligheidsmaatregelen, een open huis is.
Ook buurtbewoners zijn van harte welkom
om deel te nemen aan activiteiten.

Vanaf zomer 2023 maakt het huis van nu
plaats voor een nieuw pand. De bouw
van het nieuwe pand neemt twee jaar in
beslag. Voor die periode verhuizen we
naar de tijdelijke locatie in Nieuw-West:
Louis Bouwmeesterstraat 377. ZGAO regelt
en betaalt de verhuizing. Wij zullen er
alles aan doen om de verhuizing soepel te
laten verlopen. U wordt goed begeleid en
de bewoners van de verschillende etages
en de teams, blijven bij elkaar. U houdt
dus de vertrouwde zorgmedewerkers en
medebewoners om u heen.

Naast verzorgend en verplegend
personeel heeft De Open Hof een
eigen behandelteam. Specialisten
ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, psychologen,
maatschappelijk werkers en een geestelijk
verzorger staan klaar om u de juiste zorg
en ondersteuning te bieden.
Kiest u voor De Open Hof dan woont u in
ieder geval tot het voorjaar van 2023 in dit
huis in de Fahrenheitstraat.

Voordat het zover is, kunt u door middel van
filmpjes, foto’s en rondleidingen al volop
kennismaken met het huis.
Als we De Open Hof in Nieuw-West betrekken,
is dit pand nét volledig verbouwd. De 107
appartementen ondergingen een complete
renovatie met nieuw en eigen sanitair. Bijna
alle appartementen hebben een zit- en
slaapgedeelte en een keukenblok.

Vanaf
2025
Wonen in het nieuwe
De Open Hof in
Watergraafsmeer

De appartementen zijn ruim en daardoor ook geschikt
voor echtparen. Slechts één van de echtgenoten heeft
dan een Wlz-indicatie voor beschermd wonen nodig.

Ontmoetingen en activiteiten
Het gebouw heeft ook gezamenlijke woonkamers
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Hier organiseren we activiteiten en serveren we de
maaltijden. Natuurlijk kunt u ook op uw kamer eten.
Bewoners en bezoekers kunnen gebruikmaken van de
patio, het dakterras en de grote tuin. Op de begane
grond is een multifunctionele ontmoetingsplek met
horeca waar ook buurtactiviteiten plaatsvinden.
Ook u en uw bezoekers zijn hier van harte welkom.
We staan dus volop in verbinding met de levendige
buurt. Het Sierplein met winkels en een weekmarkt
ligt op loopafstand, net als het Sloterpark. De
dichtstbijzijnde bushaltes zijn drie tot zeven minuten
lopen op de Johan Huizingalaan en de Pieter
Calandlaan. Betaald parkeren kan in de straat.

Vanaf 2025 is het nieuwe
De Open Hof beschikbaar in
Watergraafsmeer. Een modern
en sfeervol huis met meer
verpleeghuisplaatsen. Ook
is een deel bestemd voor
zelfstandig wonende ouderen
die een appartement huren bij
Woonzorg Nederland.

Contact
De zorgconsulenten van het
Cliënt Service Bureau geven
graag antwoord op al uw vragen
en informatie over de Wlzindicatie die nodig is. U kunt
ze bereiken op telefoonnummer
020 - 592 54 20 of csb@zgao.nl.

Zorggroep Amsterdam Oost is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Wij zijn er voor
Amsterdammers, met een aanbod van zorg en behandeling, wonen en welzijn, revalidatie en kortdurend
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verblijf. Naast De Open Hof biedt het Flevohuis ook mogelijkheden voor veilig en verzorgd wonen.

