
Woongemeenschap ‘Oase’ in Zaandam   
         
• Voor actieve senioren

• Twee- en driekamerappartementen voor  
alleenstaanden en stellen

• Zelfstandig wonen, samen leven

• Gezamenlijke voorzieningen en activiteiten

Woongemeenschap ‘Oase’
Oase is een woongemeenschap voor senioren die actief in het leven staan. Het woon-
complex heeft 73 twee- en driekamerwoningen. Daarnaast zijn er algemene ruimtes 
waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In Oase organiseren de bewoners veel 
activiteiten waardoor u zich niet snel zult vervelen! Er is een bibliotheek, kookploeg, 
mannenkoor, een biljartkamer en er worden filmavonden georganiseerd. Wonen in een 
woongemeenschap brengt met zich mee dat bepaalde taken gezamenlijk worden 
uitgevoerd. Bent u iemand die zelfstandig wilt wonen maar óók het contact met 
bewoners belangrijk vindt? Wilt u actief zijn in een woongemeenschap? Wellicht is 
wonen in Oase dan iets voor u!



Waar is Oase?
‘Oase’ ligt aan de Piet Mondriaanstraat 1 in 
Zaandam, tegenover de Dekamarkt aan de 
Westzijde en in de nabijheid van bushaltes. 

Heeft u interesse in een huurappartement?
Oase beschikt over 73 appartementen met veel 
licht. De twee- en driekamerwoningen zijn 
gebouwd rondom de binnentuin. De vrijge-
komen huurwoningen worden niet op de 
website van Woningnet gepubliceerd. 
Mocht u interesse hebben in een appartement, 
dan kunt u zich inschrijven bij de 
Wooncommissie van Oase (zie Contact).  
Zodra een appartement vrijkomt, draagt de 
Wooncommissie een kandidaat voor aan 
woningcorporatie Parteon.

Wilt u kennismaken met Oase? 
Wilt u weten of ‘Oase’ iets voor u is? Kom langs 
voor een vrijblijvende kennismaking! Onder het 
genot van een kopje koffie kunt u de apparte-
menten en de algemene ruimtes zien en enkele 
bewoners ontmoeten. 

Bel voor een afspraak met mevrouw Surig (zie 
Contact). Om u in te schrijven dient u tussen de 
50 en 70 jaar te zijn. We zien uw reactie graag 
tegemoet!

Contact
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met mevrouw R. Surig. 
Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 
[075] 77 11 558 of e-mail: c.surig@chello.nl

Elly van Deyzen (54) woont sinds 2006 in Oase en is één van de 
jongste bewoners. Elly:“Toen ik hier kwam wonen, hebben we 
eerst de woning naar onze smaak ingericht. Daarna hebben 
echtgenoot Nico en ik de ‘vleugels’ uitgestoken en gekeken 
waaraan wij mee konden doen. Dat is koffie zetten, darten, 
jokeren, klaverjassen en nog veel meer! Wij hadden dit totaal 
niet verwacht en hopen dat dit zo zal blijven.”

Mevrouw Koeman (90 jaar) is bewoonster van het eerste uur. 
Zij woont in alle tevredenheid in Oase. Mevrouw Koeman: 

“Het is hier vertrouwd wonen en er is altijd wel iemand waar 
je wat aan kunt vragen. Over het bestuur heb ik niets dan lof. 

Ik hoop dan ook dat ik hier kan blijven wonen zolang dat 
kan. Ik woon tussen lieve en leuke mensen die behulpzaam 

zijn. Je kunt ook overal aan meedoen als je dat wilt, maar het 
hoeft niet. Alles is vrijblijvend.”


