Smalwaterhof
Plezierig
met privacy

Ten Brueckelen
Ruim &
betaalbaar

Breukelen
In Smalwaterhof hechten de bewoners aan hun privacy
en rust. Het is een uitstekende woonlocatie als u nu al
zorg aan huis heeft of u verwacht dat dit binnenkort
nodig is.

Molenhof

Rentmeester
Actief &
modern

Rustig &
groen

Breukelen
In Ten Brueckelen vinden de bewoners het belangrijk
om betaalbaar, rustig en ruim te wonen. Het vrije
uitzicht voor de deur geeft een extra meerwaarde.
De bewoners vinden het een fijn idee dat er
voldoende voorzieningen vlakbij zijn.

Breukelen
De bewoners van Molenhof houden van rustig en
groen wonen. Het is prettig dat de voorzieningen
van het Wereldhuis om de hoek zijn. De bewoners
hechten aan hun privacy, maar vinden het ook leuk
om elkaar gezelschap te houden.

Witte School
Centraal &
dynamisch

Selissenwal
Rentmeester telt actieve bewoners die vol in het
leven staan. De mensen zoeken elkaar regelmatig op
en doen samen leuke dingen. Een fantastische plek als
u ondernemend bent ingesteld.

Kloosterhof

Woongebouwen speciaal
voor 55-plussers

Betaalbaar
& centraal

Liempde
Midden in het hart van Liempde is het heerlijk wonen.
Bewoners zoeken elkaar op voor leuke activiteiten en
samenzijn. Speciale technische snufjes zorgen er voor
dat u altijd contact kunt zoeken met zorginstellingen.

Liempde
Als u kiest voor Kloosterhof dan kiest u voor wonen
in het hart van Liempde. Gezellig gelegen tegenover
de basisschool. Veel voorzieningen zijn in het gebouw
aanwezig. Fijn om met medebewoners een kopje koffie
te drinken of met elkaar te eten.

Comfortabel
wonen

Elisabethsdael

Clarissenhof
Betaalbaar
& centraal

Betaalbaar
& centraal

Centrum
De bewoners van Elisabethsdael houden van rust en
beschermd wonen. In dit mooie woongebouw vindt u
veel voorzieningen, waaronder kapper en pedicure.
Ook is een eetpunt aanwezig.

Vinckenrode
Fraai &
comfortabel

Centrum
Betaalbaar wonen, centraal in Boxtel en toch rustig.
Voor de bewoners van Clarissenhof zijn dit belangrijke
redenen om hier te willen wonen.

Cronenborg

Als u kiest voor Vinckenrode kiest u voor ruim en
comfortabel wonen in het Boxtelse centrum.
De bewoners hebben het er graag voor over om een
luxer appartement te huren. Ze houden van rust en
zijn er trots op om in Vinckenrode te wonen.

Hoogheem

flat Weegschaal (etage 1 t/m 6)

flat Leeuw (etage 1 t/m 6)

Ruim &
betaalbaar

Diversiteit
& luxe

Centrum

Hoogheem

Centrum

Ruim &
betaalbaar

Oost

Oost

Bezoekadres:

Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel

Postadres:

Postbus 825, 5280 AV Boxtel

Contact:

(0411) 659 100
www.sintjoseph.nl

In dit gebouw uit 2016 wonen 55-plussers onder
hetzelfde dak als cliënten van Cello. Met Elisabethsdael
naast de deur en op loopafstand van de Markt een
prachtige luxe locatie.

Met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
woont u op een gunstige locatie. Het centrum van
Boxtel ligt om de hoek en winkelcentrum Oosterhof
naast de deur.

In dit gebouw zit één van de mooiste bewonersinitiatieven van Boxtel: de Huiskamer op Hoogheem.
Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd.

info@sintjoseph.nl
IBAN:
Volg ons ook op:

NL10 RABO 0108 8096 25
@WoonstichtingStJoseph
@StJosephBoxtel

