Luxe assistentiewoningen

Tuin van Myra

Zelfstandig en
fijn wonen.
Met het comfort
van extra services
indien u het wenst.

Het beste van 2 werelden
In de Tuin van Myra combineert u het beste van twee werelden:
het comfort van een modern appartement met de service van
een hotel.
Tuin van Myra is een vooruitstrevend woonconcept dat 58
erkende assistentiewoningen met hotelfaciliteiten verenigt onder
één dak. En dat voor een aangenaam verrassende prijs-kwaliteit!
De locatie is top: op 15 minuten wandelen van centrum
Sint-Niklaas. Te voet stapt u vlot naar de Grote Markt, de bakker
of de krantenwinkel. Station en stadspark liggen binnen
handbereik. Bushalte is ter plaatse. Wekelijks komen een vis- en
groenteboer langs.

Zorgeloos wonen
De kinderen het huis uit. Uw huis en of tuin te groot geworden…
… dan is Tuin van Myra een ideale plek voor een nieuwe thuis.
U blijft baas in eigen huis. U leeft uw leven. U geeft uw sociaal
leven een nieuwe wending. Als koppel of alleen.
Uw zelfstandigheid en comfort staan centraal.
Nu doet u wellicht alles zelf, of ook niet. En dat kan zo blijven
na de verhuis. Indien u in de toekomst gebruik wil maken van
poetshulp, van onze verskeuken of van zorg en verpleeghulp aan
huis, dan is dat allemaal mogelijk. Heel eenvoudig.
We zorgen ervoor dat u ook later kan blijven zelfstandig wonen.
Dat… noemen we zorgeloos wonen.

Kennismakingsverblijf
U kan kennis maken met Tuin van Myra door er één of twee weken
te verblijven. Het verblijf, inclusief een verwelkomingspakket
en één gratis middagmaal, wordt aangeboden tegen een
democratische prijs. U brengt alleen uw eigen lakens en
persoonlijke spullen mee. Indien gewenst zit verpleging in de prijs
begrepen, dat regelen wij rechtstreeks met uw ziekenfonds.

welkom op de grootste
markt van het land

smakelijk
Inclusief alle voorzieningen
Wij zorgen voor alle
nutsvoorzieningen (water,
elektriciteit, verwarming),
kabel-tv en telefoonaansluiting.
De zorgcoördinator doet
alle papierwerk.
Zelf poetsen of poetshulp
Poetst u graag zelf? Geen
probleem. Later poetshulp wanneer
het wat moeilijker gaat? Dat kan.
Klusjesdienst ter beschikking
De kraan lekt? U kan voor allerlei
klusjes bij ons terecht.
Dienst tegen betaling.
Zelf koken of (vandaag) niet?
U kiest
De chef-kok zorgt dagelijks voor
een heerlijk verse keuken in onze
brasserie.
Levering op uw appartement is
mogelijk.

Breed aanbod van diensten
U kan bij ons terecht voor: fitness,
kapsalon, lichaamsverzorging
(manicure/pedicure…), kinesitherapie,
persoonlijk oproepsysteem, hobbyatelier, all-in formule, brasserie met
terras.
Fijn gezelschap indien u het wenst
Bent u graag in compagnie?
Er zijn de gemeenschappelijke
ontspanningsruimtes en wekelijks
2 activiteiten (bijv. petanque, kaarten,
bewegingsspel…). Tevens worden
uitstappen georganiseerd zoals een
dag naar zee, een namiddag shoppen,
toneel of cinema…
Zorg- en verpleeghulp wanneer
het nodig is
Het geruststellende gevoel dat een
uitstekende zorg- en verpleeghulp in
de buurt is? Zeker.
Conciërge
Bovendien zorgt onze conciërge voor
een veilig gevoel. Hij is er 24u op 24.

comfort
Erkende assistentiewoningen
met “net dat ietsje meer”
Grote vensters zorgen voor veel lichtinval. Ze brengen de zon
in huis en bieden een mooi uitzicht.
Alle appartementen zijn zorgvuldig afgewerkt met
hoogwaardige materialen en met oog voor detail.
Ieder appartement is voorzien van:
• Luxueuze afwerking en alle comfort
• Volledig ingerichte keuken
• Ruime badkamer met betegelde inloopdouche met
antisliptegels
• Veilig gevoel met centraal oproepsysteem
• Ruime berging
• 1 slaapkamer
• Bewonersparking ondergronds
De appartementen zijn niet gemeubeld. U richt uw appartement
zelf naar eigen smaak in. Kleine huisdieren zijn toegelaten.
U kiest uit verschillende type appartementen. De appartementen
verschillen van grootte en uitzicht.

VU: Tuin van Myra, Frans Van Havermaetstraat 29
9100 Sint-Niklaas. Niet-bindende foto’s.

vrijheid
Interesse? U twijfelt nog?
We nodigen u van harte uit eens vrijblijvend te komen kijken. Dat kan altijd.
Bel of mail gewoon voor een afspraak.

Meer info: Bel naar 03 232 10 78
of mail naar info@tuinvanmyra.be
Frans Van Havermaetstraat 29 – 9100 Sint-Niklaas
www.tuinvanmyra.be

