Wonen op basis van het geluksmodel
van Prof. Dr. Hans M. Becker

In het knusse restaurant
(80 plaatsen) komen de
kernwaarden van
de Residence volledig tot
zijn recht:
Ja-cultuur, eigen regie en
activiteit en familieachtige
aanpak.
(ook knuffeldieren zijn van
harte welkom)

De aanpak en faciliteiten

In het huisrestaurant kan men niet alleen gezellig koffie drinken en dineren
maar er worden ook optredens georganiseerd en party’s gegeven.
Voor verjaardagen zijn arrangementen bespreekbaar. In aanvulling op het
restaurant zijn er een aantal koffiekamers.
Het herinneringsmuseum is een uitstekende bron van gespreksstof en plezier. Het hoedenmuseum biedt activiteit en fotomogelijkheden. Belangrijkonderdeel van het museum is ook een rookkamer uit lang vervlogen tijden.
In het kunstatelier kan men creatief bezig zijn: schilderen, boetseren etc.
Dit kan ook onder deskundige begeleiding. Verder is er een bibliotheek/muziekruimte, een fitnessruimte, wasserette, een Oosterse theekamer, een logeerkamer en niet te vergeten een behulpzame gastheer/conciërge.

De zorg

De zorg wordt geleverd via PGB, eigen betaling of andere financiering.
Alle medische zorg, zelfs op hoog niveau kan geleverd worden via onze partner Directzorg, Brielle. De welzijnszorg, kan worden geleverd door onze
gastheer of via onze medewerkers. Een brochure van Directzorg is bij ons op
aanvraag te verkrijgen.

Ons huisatelier

Ons herinneringsmuseum
Onze huisbibliotheek
en muziekruimte

De appartementen

Er is keuze uit 18 eenkamer- en 22 tweekamerappartementen. De prijzen zijn
inclusief energie, water, WiFi, internet, tv en telefoonaansluiting.
Eenkamerappartementen: € 850,00
De eenkamerappartementen zijn alle voorzien van ruime badkamer en enkele met een kitchenette. Het vloeroppervlak bedraagt ca. 22 m2.

Tweekamerappartementen: € 1.450,00
Met een gevarieerde indeling hebben de tweekamerappartementen een
aparte slaapkamer. Ook zij zijn voorzien van ruime badkamer. Verder is er de
keuken met elektrische kookplaat (meestal 4-pits), afzuigkap en magnetron.
Alle appartementen kunnen gebruik maken van de huiswasserette, sommige hebben een eigen aansluiting.
Het vloeroppervlak ca. 45 m2, soms iets meer.

Gastheer Hicham en
creatief brein Pauline

Ons uitzicht

Onze huisdieren

Onze natuuromgeving

Rozenburg

Uitzicht op de historische
haven van Maassluis en de
gehele waterweg.
Vanuit appartementen,
koffiekamers, restaurant en
terrassen, elke dag
genieten van
langsvarende schepen.
Tot Rotterdam, Den Haag
en het Westland amper een
half uur rijden, supermarkten 10 minuten lopen.
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