
Zelfstandig wonen  
en zorgeloos  
genieten 

Comfortabele  
assistentiewoningen



Kiezen voor een assistentiewoning is kiezen voor zorgeloos wonen in uw 
eigen appartement … in alle vrijheid, veiligheid en zelfstandigheid! 

Tegelijk kan u genieten van het comfort en de maximale gemoedsrust 
van onze extra services wanneer u dat wenst. 

U leeft uw leven. U maakt hier nieuwe vrienden en geeft uw sociaal leven 
een nieuwe schwung.  

Van harte welkom!

… In alle vrijheid en  
toch goed omringd 

“Ik heb al leen spijt dat ik zolang gewacht heb alvorens de 
stap naar een assistentiewoning te zetten. Ik voel me niet 
meer al leen en dat geeft zo, een fijn gevoel!”



Blijf deel van het actieve leven. Wandel naar het gezellig centrum van 
Sint-Niklaas. Bezoek de wekelijkse markt, restaurants en onze mooie 
winkels.

Elke dag genieten van:

• Een mooie wandeltuin
• Genieten van het lekkere eten in ons gezellig restaurant
• Uw eigen terras
• Op wandelafstand van de markt, winkelstraat en vele eetgelegenheden
• Eigen parking 
• Genieten van elkaars gezelschap

Kort bij het gezellige  
en bruisende centrum



Gedaan met praktische  
beslommeringen
Wij zorgen voor alle nutsvoorzieningen 
(water, elektriciteit, verwarming), 
kabel-tv en telefoonaansluiting. De 
woonassistent helpt u graag verder  
met alle vragen.

Altijd netjes
Poetst u graag zelf? Geen probleem.  
Liever poetshulp? Dat kan ook.

Kleine klusjes zo geklaard
De kraan lekt? Een telefoontje en de  
klusjesman staat klaar. 

Zelf koken of (vandaag even) 
niet? 
Onze keuken op de campus zorgt voor 
heerlijk eten.
Levering thuis is mogelijk. Gezellig 
lunchen of dineren in gezelschap kan 
ook.

Alles voor een goed leven
U kan bij ons terecht voor: kapper 
aan huis, lichaamsverzorging 
(manicure/pedicure…), kinesitherapie, 

Ondersteunende diensten  
op ùw maat 

persoonlijk oproepsysteem, gezellige 
ontspanningsruimte en animatie.

Nooit meer alleen 
Bent u graag in gezelschap? Hier kan u 
nieuwe vrienden maken. 

Er zijn de gemeenschappelijke 
ontspanningsruimtes. Op de campus 
zijn er activiteiten, zoals kaarten, 
gezelschapspelen, regelmatige 
optredens en uitstappen.

Verkiest u stilte en rust? Dat kan 
natuurlijk ook!  

Wees gerust 
Een uitstekende zorg- en verpleeghulp 
staat voor u klaar als dat nodig is. 
Beslist u later naar het nabij gelegen 
woonzorgcentrum te verhuizen, dan 
hebt u voorrang.

Uw veiligheid, onze zorg 
Onze medewerkers beschikken over een 
brede expertise en worden permanent 
opgeleid om u in alle omstandigheden 
veilig en correct te omringen.

“Dat zorgeloze, 
da’s goud waard.  
Ik hoef over niets 
meer te piekeren.  
Ik denk dikwijls dat 
ik op vakantie ben!”  



Comfortabele  
assistentiewoningen

Breng de zon in uw huis en uw hart. Grote vensters zorgen alvast voor 
veel lichtinval.
 
Alle appartementen zijn zorgvuldig afgewerkt met hoogwaardige 
materialen en met oog voor detail.

De appartementen zijn niet gemeubeld. Maak een thuis van uw nieuwe 
huis. We helpen u daar graag bij. Kleine huisdieren zijn toegelaten. 

U kiest uit verschillende type appartementen met verschillende 
oppervlaktes.

Ieder appartement is voorzien van:
• Gezellige woonkamer
• Ingerichte keuken 
• Badkamer met douche
• Een centraal oproepsysteem
• Terras
• Berging
• Bewonersparking 



Meer info:
Bel naar 03 777 26 22
Mail naar info@ennea.be
Bezoek onze website www.ennea.be
Bezoek ons op Facebook 
Regentiestraat 52, 9100 Sint-Niklaas

Interesse? 
Kom kennismaken. Kijk eens rond.  
Wij maken graag tijd voor u. Bel of 
mail voor een vrijblijvende afspraak. 

“Ik heb hier snel nieuwe 
vrienden gemaakt. We  

maken veel plezier samen en 
vangen mekaar ook op als het 

wat moeilijker gaat.”
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