
Overspaarne  
Modern wonen bij cultureel erfgoed 

Wist u dat de cavalerie van Haarlem in vroeger tijden haar standplaats in de Ripperdakazerne had? Verpleeghuis 

Overspaarne is gebouwd op het terrein van de voormalige kazerne, nu cultureel erfgoed van Haarlem. 

Overspaarne is een modern gebouw, dat van alle gemakken is voorzien en mensen met dementie een veilig en 

vertrouwd thuis biedt. 
 

Prettig en veilig 

De woningen binnen Overspaarne bieden elk ruimte aan zeven of acht bewoners die beschikken over een 

gezellige, gezamenlijke huiskamer en een eigen slaapkamer. Bijna elke woning beschikt over een eigen 

binnentuin, waar bewoners prettig en veilig kunnen zijn wanneer ze dat willen. Binnen de locatie zijn er een 

aantal belevingshoeken zoals een strandhoek, een bioscoop en de bewoners kunnen een virtuele bustour door 

Haarlem maken.  Overspaarne heeft een groot gezellig middenplein waar de koffie altijd klaar staat. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Adres Lansiersstraat 25 2023 GA Haarlem 
 

Mailadres locatie receptie.overspaarne@kennemerhart.nl 
  

Telefoonnummer receptie 023 5430400 
  

Receptie bemand tussen Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur (in het weekend gesloten).  
  

Bereikbaarheid Buslijn 3 (IJmuiden naar Schalkwijk), halte Kloosterstraat. Parkeergarage 
Cronjé is op loopafstand en biedt betaald parkeren.   
  

Kapsalon  Woensdag en vrijdagochtend. Contact: Erik van Zalen via 06 29123412. 
  

Huisdieren In overleg welkom. 
  

Warme maaltijd Op de woning wordt door de verzorging gekookt. 
  

Broodmaaltijd Ontbijt en lunch wordt verzorgd. 
  

Waskosten De kosten voor (persoonsgebonden) was via Overspaarne bedragen  
€ 79,60 per maand.  

Schoonmaak De algemene ruimtes, vloer en sanitair, worden standaard schoongemaakt.  
De schoonmaak van de overige ruimtes in samenwerking met de familie.  
  

Radio, TV, internet, wifi op uw appartement De aansluitingen voor radio, tv en internet zijn op uw appartement 
aanwezig. Voor ontvangst kunt u zelf met Ziggo een contract/abonnement 
af sluiten. Cliënten dienen er zelf zorg voor te dragen dat het toestel dat ze 
gebruiken, geschikt is voor digitale ontvangst. Hiervoor verwijzen wij u naar 
de website van Ziggo, waar uitleg wordt gegeven over welke tv’s geschikt 
zijn.   
  

Wifi in algemene ruimten Wifi is gratis aanwezig.  
Netwerk: Kennemerhart Bewoners  
Wachtwoord: BewonersKennemerhart  
  

Roken Roken is niet toegestaan in Overspaarne. Wel is het toegestaan in de 
rookruimte, verbonden aan het loopcircuit.  

Brandveiligheid Overspaarne is voorzien van brandmeldinstallatie, brandslangen een 
ontruimingsalarm, borden met een vluchtroute-aanduiding. Daarnaast zijn 
er bhv’ers aanwezig die op de hoogte zijn van het ontruimingsplan.  

Toegang Bij voorkeur aanbellen bij de voordeur van de woning. 
  

Vergadermogelijkheden of viering verjaardag 
bewoner 

Te huur, thee- en koffiemogelijkheden. 
 

Activiteiten Er worden diverse activiteiten voor bewoners georganiseerd. Het actuele 
programma is beschikbaar via de receptie of wordt opgehangen op het 
middenplein.  
 

Nieuwsbrief en Kennemerhartkrant Wekelijks geeft Overspaarne een nieuwsbrief uit voor bewoners, 
verwanten, medewerkers en vrijwilligers 
Kennemerhart geeft twee maal per jaar de uitgave ‘Uit het hart’ uit. 
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