
Uw eigen thuis

Actueel aanbod

Bekijk www.molenwijck.com 
voor het actuele aanbod  

of bel met 
0416  36 56 00.





Geluk
Wilt u uw eigen regie blijven houden? Wij dagen u uit zo lang als mogelijk vitaal te blijven. 
Samen met zo’n 170 buren in Residentie Molenwijck is een praatje gemakkelijk dichtbij.  
Het brede aanbod van activiteiten maakt het eenvoudig om met elkaar een mooie dag te 
maken en uw leven optimaal voort te zetten, mét behoud van uw vertrouwde bezigheden 
en hobby’s en de volledige vrijheid visite te ontvangen.

Uw wensen staan voorop. Er zijn allerlei voorzieningen die uw leven comfortabel maken.  
U bepaalt zelf hoe u hieraan invulling geeft; of u nu rust zoekt of juist graag een volle 
agenda heeft. Of u dat alleen doet of in het gezelschap van buren, familie en vrienden.



Gezelligheid
Alles wat uw leven en dat van uw gasten 
aangenaam maakt, is onderdeel van wonen in 
Molenwijck. Met behulp van onze uitgebreide 
faciliteiten haalt u zo veel mogelijk uit het 
leven. Zo kunt u bijvoorbeeld genieten van 
een uitstekend diner in ons restaurant, uren 
leesplezier in de bibliotheek, een verwen
moment in de wellnessruimte, ontmoetingen 

Gastvrijheid
Er is aandacht en tijd voor u en uw gasten. 
Wat te denken van de DinerSpecials waar uw 
gasten van harte welkom zijn. Overal proeft 
u de bourgondische sfeer en gezelligheid. 
Van de receptie, de keuken en het restaurant 
tot en met de verpleegkundige zorg door 
onze eigen medewerkers. Voor iedereen 
bent u die bekende buur. Dat maakt ieder 
contact warm, persoonlijk en hartelijk.

in het Grand Café, en werken aan vitaliteit in 
de fitnesszaal. Met elkaar geniet u van de 
vele activiteiten, lezingen, muzikale avonden 
en bridge.



Zelfstandig wonen met  
zorg voor later
Vitale ouderen wonen zelfstandig met het vertrouwen dat er hulp en zorg is wanneer het 
nodig is. Als uw zorgvraag verandert, beweegt ons eigen zorgteam mee. Wat heeft u nodig? 
Wat past bij u? Dat varieert van extra aandacht als u zich even niet lekker voelt tot 
uitgebreide zorg thuis.

“Het is een veilig idee dat er zorg is als er 
iets gebeurt, want er is altijd iemand 

aanwezig die direct kan helpen.

”



All inclusive
Residentie Molenwijck beschikt over  
147 luxe en comfortabele twee en 
driekamerappartementen in Loon op Zand, 
variërend van 65 tot 135m2, met ochtend  
of middagzon. De groene omgeving en 
vijvertuin garanderen een fraai uitzicht vanaf 
uw balkon. U beschikt over een berging in 
het souterrain. Heeft u een eigen auto?  
Dan krijgt u uw vaste parkeerplaats.  
Slimme kastruimte, tweede toilet of andere 
indeling gewenst? Met onze inspirerende 
verbouwpakketten sluit het appartement 
optimaal aan bij uw persoonlijke wensen. 

In Residentie Molenwijck betaalt u één 
bedrag per maand. In dit bedrag is zóveel 
meer inbegrepen dan alleen de huur van uw 
appartement. Denk aan dagelijks een 
versbereide warme maaltijd, sportfaciliteiten, 
24 uurszorgoproep, huishoudelijke hulp, 
abonnement voor tv en dagbladen. Tijdens 
een persoonlijke kennismaking vertellen  
wij u graag ons bijzondere verhaal en álle 
details die daarbij horen. We zijn trots op 
ons plezierige en unieke woonklimaat.

Comfortabele appartementen
•  Van 65 tot 135m2

•  Luxe en compleet
•  Moderne keuken en sanitair
•  Aanpasbaar aan uw persoonlijke 

wensen
•  Voor (echt)paren en alleenstaanden
•  Balkon met fraai uitzicht
•  Parkachtige tuin
•  Berging in souterrain
•  Vaste parkeerplaats
•  Incl. tal van faciliteiten binnenshuis
•  Incl. tal van services en zorg
•  Ruim aanbod van sportieve, culturele  

en recreatieve activiteiten
• Vlakbij De Loonse en Drunense duinen

Welke  
appartementen  
zijn binnenkort 

beschikbaar? 

Bekijk www.molenwijck.com 
voor het actuele aanbod of 

bel met 0416  36 56 00. 



U bent de regisseur  
van uw eigen thuis

U kiest bij Residentie Molenwijck uit diverse 
appartementtypes met een hoge mate van 
luxe en comfort. De vijvertuin zorgt voor een 
mooi uitzicht vanaf het balkon. Er is volop 
woonoppervlakte en tegelijkertijd beschikt  
u over extra ruimte nét buiten uw eigen 
voordeur, binnen Molenwijck. Voor uw 
gasten, uw hobby, sport en ontspanning. 

Bewoners ontvangen dagelijks een 
versbereide maaltijd uit onze keuken, tenzij 
u anders wenst. Dat kan in de privacy van uw 
appartement, of gemoedelijk met anderen  
in het restaurant. Vrienden en familie zijn er 
ook van harte welkom. Want visite ontvangt 
u in uw eigen woning, maar ook in het 
restaurant of op het terras. 
Er is gelegenheid uw buren te ontmoeten, 
om samen te bridgen, te biljarten. Geniet u 
liever van een boek? Ook dat kan. U vormt 
uw eigen thuis. 

Wonen in Residentie Molenwijck biedt nog 
zoveel meer. Onze technische dienst helpt  
u bijvoorbeeld met het onderhoud, de 
receptie wijst u de weg en het zorgteam  
is er om bij vragen direct te reageren.  
In de fitnessruimte werkt u aan uw vitaliteit, 
in de huiswinkel vult u makkelijk uw 
boodschappen aan. 

In elk seizoen is het heerlijk om in onze 
lommerrijke tuin een frisse neus te halen.  
U woont in een natuurrijke omgeving waarin 
De Loonse en Drunense Duinen een 
prominente rol spelen. Nog dichterbij,  
op loopafstand, ligt het unieke dorpshart  
mét Het Witte Kasteel van Loon op Zand.  

Wonen en leven in uw eigen thuis. In Residentie Molenwijck woont u zelfstandig in 
een prachtig, comfortabel appartement waar u uw eigen levensstijl voortzet. Er is 
- letterlijk en figuurlijk - ruimte voor uw vertrouwde bezigheden, ontmoetingen en 
hobby’s. Aanvullend bieden wij u tal van services die het leven aangenaam maken. 
En u heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij onze unieke, gastvrije 
leefgemeenschap. Samen met uw buren, op uw eigen manier.



Wilt u kennismaken met 
Residentie Molenwijck?
Bent u vitaal en woont u zelfstandig, maar zoekt u een vangnet voor 
het moment dat u het nodig heeft? Dan praten we graag met u over 
zelfstandig wonen met zorg voor later. We nemen graag de tijd om u 
kennis te laten maken met ons woonconcept. U bent van harte welkom.

Kent u iemand in uw omgeving voor wie wonen in Residentie 
Molenwijck van grote toegevoegde waarde kan zijn? Ook die 
informeren we graag. Bel met 0416 - 36 56 00 of stuur een mail  
naar info@molenwijck.com.
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