
Seniorenwoning in
Sint Michielsgestel



Ons aanbod
Am, ate nonsed quassinis voloriatur, inihili catqui con eiciis eum corrumquiam eicto 
exceaqui simpere dolorempore eiciatur, ommolup tiasit raeceati inum rest pero ipsundis 
num nonsequis si blab incimol uptibus nullupiet aut at rerovit eat.

Hoe werkt het
Ximi, non pa vel in rem nossitem restioribus etum est doluptatur? Um, nestem sum et om-
modit, natquidit ommos int, quam, quam resciatemque volut et minum idendamus.

Fugit dus moluptas simin parum nimi, tem faccus magnis ape non eos ut aut plabora 
denient et eliquatiam quam rest, alitis id ma cum rernatios etur, sequi doluptatus voloris 
debitia cores magniaspic te inciandam, cuptistio que odi odipsam eumet, nosa doluptatur 
acepudigene necatiaepre, comnit inus andam vit, il eliqui qui id quae dolupta volupta 
tectiatiis utempero dolectatium ium, que event.

Ons compleet aanbod op www.daarwilikwonen.nu
Ulligni milibust laboren digenda num hilit endio moloreium facerit hilit diatem fugitam 
faccum facimus nobitios sa volorporatia nus ea cone dior mi, sum es nimendest, et, sit, 
sedis a solupisse volorest, omnis ratur re.

Muiatus mi, utestia volupiet hariam aut la dolupta tempori volorec taectem que con 
consecta pa ataquam ra comnisquodia dic totatur, nisque et dolestorerum exernatassi ut 
res maionsenim eaquis dus, int veliquat.Magnimaio tem quam fugit, non et, eaquatures 
ention rae. Itatempellia cus vendia ab id excessi ipsam vel in rat.

Op zoek naar een 
geschikte seniorenwoning 
in Sint Michielsgestel?



Overzicht seniorenwoningen
Woonmeij Sint Michielsgestel



Klokakker
27 appartementen
Leeftijd: vanaf 65 jaar

Omschrijving: woonkamer met open
keuken, twee slaapkamers, iedere woning
beschikt over een buitenruimte of balkon.
In het gebouw is een atrium en een
gezamenlijke huiskamer. De woningen
zijn in het centrum van St. Michielsgestel
gelegen.

Christofoor
16 appartementen,
seniorengeschikt

Omschrijving: woonkamer met een open 
keuken en twee slaapkamers. De woningen 
beschikken over een buitenruimte of een 
balkon.

Bijzonderheden: De woningen zijn gelegen
in carré vorm om een gezamenlijke tuin.

Spijt
10 seniorenappartementen
Leeftijd: vanaf 65 jaar
Omschrijving: woonkamer met open
keuken en twee slaapkamers. De woningen 
beschikken over een balkon of een buiten-
ruimte. Het gebouw is gelegenin het 
centrum van het dorp.

Barbaradael
22 seniorenwoningen
Leeftijd: v.a. 65 jaar
Omschrijving:
woonkamer met gesloten keuken en één
slaapkamer. De woningen hebben een 
kleine tuin en een ruime zolder die bereik-
baar is met een vaste trap.

Bijzonderheden: de woningen zijn gelegen
in de dorpskern van Den Dungen aan
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De Rietstok
12 woningen, 
geschikt voor senioren

Omschrijving: woonkamer met open
keuken , een slaapkamer. De woningen
liggen rond een gezamenlijke binnentuin.
In het appartementengebouw is een
gezamenlijke huiskamer en er is een
fysiotherapie praktijkruimte.

Grote Cour
12 appartementen
Leeftijd: vanaf 65 jaar

Omschrijving: woonkamer met open
keuken, 2 slaapkamers en een buitenruimte.
Er is een gezamenlijke binnentuin.

Margrietplein/Christinastraat
8 seniorenwoningen
Leeftijd: vanaf 65 jaar

Omschrijving: woonkamer met open
keuken, 1 slaapkamer en een tuin.

Akkerstraat (Gemonde)
9 Seniorenwoningen
Leeftijd: vanaf 65 jaar

Omschrijving: woonkamer met open
keuken, een slaapkamer. Badkamer op  
de begane grond. De woningen hebben een
tuintje. De zolder is bereikbaar met een
vlizotrap. Twee van deze woningen zijn
gelegen aan de Lariestraat.
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Interesse?
Neem contact op met Woonmeij via
(073) 544 06 06 of info@huisenerf.nl



Kerkendijk 55
Postbus 19
5480AA Schijndel
 
(073) 544 06 06
info@woonmeij.nl

www.woonmeij.nl

Wist u dat..
U het complete aanbod van vrijgekomen woningen van 
Woonmeij (Schijndel, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode), 
St. Joseph (Boxtel) en Goed Wonen (Liempde) kunt vinden 
via de website www.daarwilikwonen.nu

Deze corporaties samen 9.000 woningen bezitten?

Woonmej ook woningen adverteert waar u geen inschrijftijd 
voor nodig heeft?


