
Samen beter in Ewoud 
Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Bij de dierenweide
van Ewoud is altijd
wat te zien, voor jong
en oud. Heerlijk
genieten van de
dieren en de mensen
om je heen.
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Bij Vecht en IJssel willen we u een nieuw vertrouwd thuis bieden, 
met of zonder zorg. In en rond onze woonzorgcentra in IJsselstein en
Utrecht heeft u  mogelijkheden voor wonen in een Servicewoning, 
Zelfstandig Zorgwonen, Verzorgd Wonen, Beschermd Wonen, 
Gekoesterd Wonen, en tevens Wijkverpleging (Zorg Thuis). 
In deze brochure vertellen wij u wat onze locatie Ewoud in IJsselstein
u te bieden heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Welkom bij Vecht en IJssel,
uw nieuwe vertrouwde thuis
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven,
zoals u dat wenst en gewend bent. Dat is wat Vecht 
en IJssel u wil bieden, ongeacht waar u woont en wat
uw zorgvraag is. Ook als u in de wijk rondom één 
van onze locaties woont. 



Ewoud 
Woonzorgcentrum Ewoud is één van de 4 locaties van zorg -
organisatie Vecht en IJssel, dé dienstverlener in wonen, welzijn en
zorg voor ouderen in de regio Utrecht en IJsselstein. 

Ewoud heeft een eeuwenoude historie. De naam Ewoud bestaat al
sinds 1348 (eerst als ‘Ewouds Gasthuis’ en later als ‘Ewoud Gasthuis’)
en is voortgekomen uit het gasthuis van het klooster Mariënberg,
waar zieken en ouderen verzorgd en verpleegd werden.
Tegenwoordig ligt Ewoud in een groene omgeving, op loopafstand
van het historische centrum van IJsselstein.

In het eigentijdse woonzorgcentrum vindt u in totaal 57
appartementen voor Verzorgd Wonen en Zelfstandig Zorgwonen.
Verder heeft Ewoud 18 plaatsen voor Gekoesterd Wonen, voor
ouderen met dementie.
Voor Verzorgd Wonen en Gekoesterd Wonen is een indicatie nodig
van het CIZ.

Zelfstandig Zorgwonen is mogelijk vanaf 60 jaar, ook als u (nog) geen
zorgvraag heeft. Kijk voor meer informatie ook op onze speciale
website: www.zelfstandigzorgwonen.nl. 
Vanuit Ewoud bieden onze Zorg Thuis-teams wijkverpleging in
IJsselstein. 

Servicewoningen
Ewoud heeft 190 servicewoningen naast en vlakbij het hoofdgebouw,
verdeeld over verschillende type woningen aan de Jan van der
Heydenweg, in Ewoud Staete en aan de Marijke Meuhof.  
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Heeft u belangstelling voor één van onze servicewoningen, dan kunt
u zich aanmelden voor onze wachtlijst middels het inschrijfformulier.
Dit formulier vindt u op onze website 
(www.vechtenijssel.nl/wonen-inschrijven) of u kunt deze aanvragen
via Cliëntzaken (zie pag. 7). 

Voorzieningen in Ewoud
In Ewoud vindt u diverse voorzieningen, gerieflijk onder één dak. 
Restaurant ‘Het Goede van Ewoud’ is een centraal trefpunt, zowel
voor bewoners als voor bezoekers. In de lichte, sfeervolle ruimte
bent u van harte welkom voor koffie of thee met iets lekkers, warme
maaltijden of een gezellig drankje. Maak uw keuze uit onze kaart,
kies voor ons aantrekkelijke 3-gangen dagmenu. In de gezellige
lounge vindt u altijd aanspraak, of kunt u rustig een krantje lezen.

In de ruimtes achter het restaurant worden regelmatig activiteiten
en bijeenkomsten gehouden. U kunt deze ruimtes ook huren voor
uw eigen bijeenkomst, vergadering of feest. 
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Bij mooi weer is het terras van Ewoud een heerlijke plek om even te
zitten, met uitzicht op de dierenweide en de prachtige, parkachtige tuin.
In de tuin zijn diverse beweegapparaten voor senioren geplaatst en
er is ook een speelplek voor kinderen.

In de centrale hal, net voorbij de kapsalon, vindt u het servicepunt van
Ewoud. Daar kunt u terecht met uw vragen en tevens kunt u hier een
afspraak maken met bijvoorbeeld de huismeester of iemand van de
zorg. Het servicepunt is op werkdagen geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u bellen met T: (030) 30 33 500.

Rechts naast de entree, voorbij de lounge, bevindt zich de Verwen -
super met een breed assortiment dagelijkse kleine boodschappen.
Daarnaast vindt u de open bibliotheek. 
Op de begane grond in Ewoud bevinden zich verder een pedicure 
en een fysiotherapiepraktijk. 
Onder het appartementencomplex aan de zijde Paardenlaan 
(de nieuwe vleugel naast het hoofdgebouw) vindt u een apotheek en
een huisartsenpraktijk.  



’t Hart in de Wijk 
In Ewoud worden veel activiteiten georganiseerd waaraan
bewoners, hun gasten en ook wijkbewoners kunnen deelnemen.
Word lid van één van de vele clubs of doe mee met een van de vele
muzikale, creatieve of culturele activiteiten of uitstapjes!

Wij willen ’t Hart in de Wijk zijn. Met activiteiten en voorzieningen
willen we ouderen uit de wijk bereiken en de verbinding zoeken met
andere generaties. We zien dat steeds meer ouderen vereenzamen.
Door activiteiten in en met de wijk te organiseren wil Vecht en IJssel
de drempel verlagen voor mensen om naar ons te komen voor leuke
activiteiten, of gezelligheid in restaurant ’Het Goede van Ewoud’. 

Wonen, welzijn en zorg in Ewoud
Onze medewerkers werken in integrale teams, met korte lijnen. 
De betrokkenheid bij onze cliënten is groot, zowel binnen Ewoud 
als erbuiten in de Wijkverpleging. U mag rekenen op persoonlijke
aandacht. Naast goede zorg, zijn eigen regie en een optimaal
welbevinden van onze cliënten ons uitgangspunt. Onze teams
trekken daarin op met familie en vrienden van de bewoners en
werken samen aan welzijn, zorg en ondersteuning.
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Van alle gemakken voorzien
In alle woningen van Ewoud is een 24-uurs alarmsysteem
beschikbaar. De zorgappartementen voor Verzorgd Wonen zijn
standaard aangesloten op dit systeem. Woont u in een
servicewoning  of een zelfstandige zorgwoning, dan kiest u zelf of u
hier, tegen betaling, gebruik van wilt maken.

De servicewoningen zijn ruime 2-kamerappartementen met een
volwaardige, aparte keuken en een eigen douche en toilet. De
woningen in het nieuwbouwcomplex aan de zijde Paardenlaan zijn
groter en de huurprijs ligt boven de grens voor huurtoeslag. 
De appartementen voor Verzorgd Wonen zijn 2-kamer appartementen
met een keukenblokje, een koelkast en een eigen douche/toilet.
De 2-kamerappartementen voor Zelfstandig Zorgwonen hebben een
open keuken met een kookplaat, een koelkast en tevens een eigen
douche/toilet.

Meer informatie
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak met 
onze klantadviseurs, kunt u contact opnemen met Cliëntzaken via 
T: (030) 3033 593 (op werkdagen van 9.00 – 16.30 uur), of mail naar
clientzaken@vechtenijssel.nl
Daar kunt u ook brochures opvragen met meer informatie over
wonen, welzijn en zorg bij Vecht en IJssel.

Meer informatie over de servicewoningen en de actuele 
huurprijzen vindt u ook op onze website:
www.vechtenijssel.nl/wonen-servicewoningen/ewoud

Wilt u op de hoogte blijven van leuke nieuwtjes en
ontwikkelingen, volg ons dan op Facebook. 
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Vecht en IJssel
Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het
 welzijn van mensen: in de wijk, onder onze bewoners, mantelzorgers,
medewerkers en vrijwilligers. Deskundige en gastvrije dienstverlening
en vernieuwende (kleinschalige) concepten voor wonen welzijn en zorg
dragen hieraan bij.

Persoonlijke keuzevrijheid
Vecht en IJssel heeft een protestants-christelijke identiteit, met respect
voor ieders levensloop en levensinstelling. Persoonlijke keuzevrijheid,
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid blijven belangrijk, een heel
leven lang. Bij ons houdt u de regie over uw leven, in de zekerheid dat
alle dienstverlening en zorg goed geregeld is. Elke dag is het immers
waard om geleefd te worden.

Locatie Ewoud
Jan van der Heydenweg 2 
3401 RH IJsselstein
T: (030) 686 94 88

Centraal Bureau
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht 
T: (030) 3033 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl
I: www.zelfstandigzorgwonen.nl   

Samen beter in wonen, welzijn en zorg


