Zorgeloos, ontzorgd en verzorgd wonen

Comfortabel wonen
in de Residentie
Zelfstandig wonen met zorg op afroep

www.grootbijstervelt.nl

De Residentie
Zelfstandig wonen met zorg op afroep
Waar zou u willen wonen, nu de kinderen het huis uit zijn
en de jaren toch enigszins gaan tellen? Overweegt u om
uw huis te verkopen en een appartement te huren? Een
appartement voorzien van alle luxe, gemak en diensten? En
bij voorkeur een woning die het u mogelijk maakt om er nog
heel lang te kunnen blijven wonen, samen met uw partner of
medebewoners. Dan is wonen in de Residentie wellicht iets
voor u.
24 Luxe appartementen
De Residentie heeft 24 reguliere appartementen; luxe,
ruim en voorzien van moderne faciliteiten. Vanuit de
appartementen kijkt u uit op het park en het prachtige
kloostergebouw. Ontstaat er een zorgvraag, dan haalt u
eenvoudig zorg in huis.
Comfortabel wonen
Omgeven door de mooie natuur kunt u in alle rust wonen en
recreëren op Groot Bijstervelt. De Residentie kent meerdere
types appartementen, verdeeld over drie woonlagen. Ieder
appartement is voorzien van een entree, woonruimte,
keuken, slaapkamer(s), berging, badkamer, toilet en terras of
balkon. Alle woningen hebben een tv- en internetaansluiting.
Het aanbrengen van zorgalarmering behoort tot de
mogelijkheden.
Op steenworp afstand vindt u de parkeerplaats en een
fietsenstalling, beide met oplaadpunten voor
elektrische voertuigen.

Overzicht verdiepingen

Type A

Verdeeld over drie verdiepingen liggen de vier types appartementen,
elk met een eigen entree, berging, woonkamer/keuken, badkamer,
toilet, één of twee slaapkamers en een terras of balkon. De hoger
gelegen woonlagen zijn per trap of lift bereikbaar.
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Berging

Aantal: 3

Slaapkamers: 2
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Inclusief terras
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Type B
Entree

Berging

Aantal: 8

Eerste verdieping

Slaapkamers: 2

Toilet

Oppervlakte: ca. 75 m2 / 85 m2

Badkamer

Inclusief balkon

C
C
Tweede verdieping
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Woonkamer/keuken
Slaapkamer 2

Slaapkamer 1

Een rustgevende
parkwandeling
of ontspannen
culinair genieten

Type C
Berging
Entree

Aantal: 8

Slaapkamers: 2

Oppervlakte: ca. 77 m2 / 85 m2

Toilet

Inclusief balkon

Badkamer

Woonkamer/keuken

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Unieke ligging, uniek landgoed
Wandelen en culinair genieten

Berging

Type D
Entree

Aantal: 2

Slaapkamers: 1

Toilet
Badkamer

Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1

Oppervlakte: ca. 67 m2
Inclusief terras

Te midden van het Groene Woud ligt de gemeente Oirschot. Met elf
natuurgebieden, waaronder de Oirschotse Heide, de Beerze, de Mortelen en de
Kampina, mag Oirschot zich met recht ‘Monument in het Groen’ noemen. Niet
alleen de natuur siert het eeuwenoude Oirschot. Ook kenmerkt het dorp zich
door de karakteristieke kern en talloze monumenten. Landgoed Groot Bijstervelt
is er daar één van.
Ontdek het park

Het eeuwenoude park is aangelegd in een Engelse landschapsstijl. Een
slingerende waterpartij, romantische wandelpaden en verschillende religieuze
elementen kenmerken het park. Karakteristieke bomen, met soms wel een
omtrek van bijna zes meter, zijn monumenten op zich. De weelderige natuur is
een heerlijke plek voor tal van dieren. Maar zeker ook voor de mens. Het park
is openbaar en tijdens daglicht dus ook voor publiek toegankelijk voor een
heerlijke wandeling.
Culinair genieten

Culinair genieten in een groene omgeving met een rijke geschiedenis? Dat kan
in het kapelrestaurant van Groot Bijstervelt. Hier kunt u genieten van heerlijke

gerechten. Maar ook als u even wilt bijkomen na een heerlijke wandeling in het
park, bent u van harte welkom voor een kopje koffie of een goed glas wijn.
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De Residentie
Wilt u meer weten over Groot Bijstervelt,
het zorgaanbod en de tarieven van de Residentie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Groot Bijstervelt,
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
T 06 12198037
E info@grootbijstervelt.nl

www.grootbijstervelt.nl

