Vertrouwd wonen

In het hart van Beuningen

met de
extra’s van

de burgh

Een prachtplek
om te wonen
Zelfstandig wonen, zoals u gewend bent. In een vertrouwde
omgeving, die u kent. Met het comfort van een prachtig
appartement dat voorzien is van alle gemakken anno nu.
Dát is huren in De Burgh.
Schuin tegenover het torentje De Blanckenburgh, een van de
oudste plekjes van Beuningen, vindt u De Burgh. Een fraai ogend
woongebouw dat met 22 zorgwoningen een ideale woonlocatie
voor senioren is. Niet in de laatste plaats vanwege de mogelijkheid
om eenvoudig zorg en servicediensten aan huis te organiseren.
Dat zorgt ervoor dat u hier kunt blijven wonen. Ook als uw
mobiliteit of gezondheid in de (nabije) toekomst minder wordt.
De Burgh is praktisch gelegen op loopafstand van de vele
voorzieningen die Beuningen rijk is. Winkels, cafés, restaurants en
de bioscoop liggen letterlijk om de hoek, net als de bushalte voor
een snelle openbaarvervoerverbinding naar Nijmegen of Druten.
Met de fiets zit u slechts een paar minuutjes trappen verwijderd
van de uiterwaarden en de Waal. Het maakt De Burgh tot een
prachtplek om te wonen.
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Het winkelhart van Beuningen klopt rondom het

Midden in het groen,
dicht bij de stad

Julianaplein, dat op een steenworp afstand van
De Burgh is gelegen. De Corneliuskerk, een ander
baken in het dorp, grenst in oostwaartse richting aan
het terrein waar de zorgwoningen zijn gelegen.

De weelde van de Waal en zijn uiterwaarden is onlosmakelijk met Beuningen verbonden.
Enkel gescheiden van het dorp door karakteristieke fruitboomgaarden en fraaie boer-

Alles bij de hand

derijen, bieden rivier en oevers elk jaargetijde opnieuw fascinerende vergezichten. Een

De Burgh ligt aan de Wilhelminalaan, de

groen-blauwe loper die door de inwoners van Beuningen wordt ervaren als een verlengstuk

centrale noord-zuidverbinding door het

van hun eigen voortuin.

dorp. Letterlijk om de hoek ligt het winkel-

Tegen dit natuurrijke decor vormt Beuningen een schakel tussen het stedelijke Nijmegen

hart van Beuningen, waar meerdere super-

in het oosten en de landelijke dorpen westwaarts, gelegen in het Land van Maas en Waal.

markten te vinden zijn, net als een bakker,
bloemisten en een groenteboer en slager.
Ook de bioscoop en enkele restaurants en
cafés aan de nabij gelegen Van Heemstraweg zijn wandelend binnen vijf minuten te

Op de derde woensdag in juli dompelt

bereiken. Daar stopt tegenover de kerk

Beuningen zich in groen-oranje kleuren. Dan

ook de bus die dagelijks meerdere keren

vindt de doortocht plaats van de Vierdaagse.

per uur naar Nijmegen rijdt.

Een kleurrijk spektakel dat gepaard gaat met
veel muziek en gezelligheid.

Beuningen weet een bonte mix van inwoners, jong en oud, aan zich
te binden. Dat vindt ongetwijfeld een reden in de praktische ligging
van het dorp, midden in het groen en toch nabij de A50 en de A73.
Daardoor zijn steden als Arnhem en Nijmegen snel bereikbaar.
Maar ook de stadse voorzieningen in het dorp zelf dragen daaraan
bij. Een gevarieerd winkelaanbod, diverse restaurants en cafés, en
een eigen bioscoop maken van Beuningen een plek waar je eigenlijk
niet weg hoeft.

Beuningen is met ruim 17.000 inwoners het grootste
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dorp van de gelijknamige gemeente Beuningen, die
De Burgh is gelegen op een van de oudste plekjes van
Beuningen, tegenover het torentje De Blanckenburgh,
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Heerlijk wonen met een
zorgeloos gevoel

Ook voor u!

Wonen in het hart van Beuningen wordt nog comfortabeler door de extra’s van

een plek waar ze zelfstandig kunnen (blijven) wonen, in de zekerheid

De Burgh. Hierbij kunt u denken aan diverse vormen van zorg en diensten, die

dat ze kunnen terugvallen op een professioneel zorgnetwerk als hun

waarborgen dat u vertrouwd in uw eigen appartement kunt blijven wonen. Zo lang

persoonlijke omstandigheden daarom vragen.

als u wenst; ook wanneer uw gezondheid of mobiliteit minder wordt.

De zorgwoningen van De Burgh combineren precies die twee

Met zijn ideale ligging in een vertrouwde omgeving, het comfort van
de zorgwoningen maar bovenal de vele extra’s, voorziet De Burgh
in een groeiende behoefte. Steeds meer mensen zijn op zoek naar

aspecten: het gevoel van thuis met de geborgenheid van
beschermd wonen.

Zo kunt u professioneel ondersteund worden in uw
persoonlijke verzorging of een beroep doen op zorg
van verpleegkundige aard. Maar ook schakelt u in een
handomdraai hulp in voor diverse klusjes in en aan uw
appartement, voor huishoudelijke werkzaamheden en
bijvoorbeeld voor het thuis afleveren van uw dagelijkse
boodschappen. U kunt zelfs gebruikmaken van het
restaurant dat op hetzelfde terrein als uw zorgwoning
is gelegen, of een maaltijd thuis laten bezorgen.*
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Zeker en dichtbij
De zorgwoningen zijn eigendom van en worden verhuurd door
Stichting St. Jan. Deze stichting is een volwaardig onderdeel van
zorggroep Maas & Waal. Met een rijke historie in het Land van
Maas en Waal en een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van
zorg, wonen en welzijn, is zorggroep Maas & Waal een vertrouwd
en deskundig adres voor ouderen die zorg behoeven. Naast het
rekening worden gebracht.

zal afhankelijk van uw inkomen en zorgindicatie een eigen bijdrage in

*) Deze zorg- en dienstverlening is niet altijd kosteloos. Doorgaans

het gevoel van thuis
met de geborgenheid
van beschermd wonen

bieden van verpleging en zorg in een zestal locaties, komt zorggroep Maas & Waal ook bij mensen thuis. Een professioneel
thuiszorgteam stelt zorggroep Maas & Waal in staat uw persoonlijke behoefte aan zorg en ondersteuning in te vullen zoals u dat
graag ziet. Ook wanneer u intensievere zorg nodig hebt.
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Het comfort en gemak
van uw zorgwoning
De Burgh is met een bijzondere gevelafwerking in riet en hout een stijlvolle
verschijning aan de Wilhelminalaan. Het gebouw telt 22 comfortabele
zorgwoningen verdeeld over een begane grond en drie bouwlagen die per
lift of trap bereikt kunnen worden. Op de begane grond bevindt zich een
inpandige ruimte voor de stalling van fietsen en scootmobiels.
Woning type A

MK
CV

MV
Toilet
1.2 m2
Badkamer
6.8 m2

Berging
3.6 m2

Wasm.

Woning type b

Wasdr.

Entree
7.5 m2

MK
Woonkamer / Keuken
29.3 m2

CV

MV

Toilet
1.2 m2

Slaapkamer 1
14.1 m2
Badkamer
6.8 m2

Berging
3.6 m2

Wasm.

Slaapkamer 2
6.1 m2

Wasdr.

Entree
7.5 m2

Verschillende typen
Woonkamer / Keuken
28.5 m2

Type D

De zorgwoningen kennen twee basistypen:

Slaapkamer 1
14.1 m2

Entree

Techn.
Ruimte

Fietsenstalling/
Scootmobielen

een hoekwoning en een tussenwoning. Van de

Balkon
6.8 m2

Trappenhuis
Verkeersruimte

hoekwoningen zijn drie verschillende variaties

Slaapkamer 2
6.1 m2

die licht in omvang en prijs verschillen.
Appartement Type A

Woning type c

Alle woningen zijn gelijkvloers en beschikken

Balkon
6.8 m2

Type C

Type A

Type B

over een ruime woonkamer met open keuken,

Woning type D

berging, die bereikt wordt vanuit de keuken,

Balkon
7.0 m2

biedt ruimte voor een wasmachine en droger.

Slaapkamer 2
6.1 m2

Alle zorgwoningen beschikken over een enigszins

MK

Wasdr.
Berging
3.6 m2

Woonkamer / Keuken
38.6 m2

Begane Grond

separaat toilet (gastentoilet) en een hal. De

Entree
7.5 m2

Wasm.

N

badkamer met wastafel, douche en toilet, een

Toilet
1.2 m2

Balkon
9.5 m2

Begane grond

N

een ‘master bedroom’ en een logeerkamer, een

Appartement Type B

Badkamer
6.6 m2

Slaapkamer 1
14.1 m2

terugliggend en beschut terras of balkon,

CV
Slaapkamer 2
6.1 m2

MV

Type D

Type A

Type B

uitkijkend op het Torentje van Blanckenburg of
Slaapkamer 1
10.1 m2

het groene binnenplein aan de andere kant.

Verkeersruimte

Woonkamer / Keuken
27.1 m2
Gang
3.8 m2

MK

Type A

Badkamer
8.7 m2
Berging
3.5 m2

Wasm.

Wasdr.

CV

Toilet
1.4 m2

Type B

Type C
Entree
4.1 m2

MV

N

N

1e, 2e en 3e verdieping
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Appartement Type D

1e Verdieping
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AFWERKING ZORGWONINGEN
Gevel, buitenkozijnen, ramen en deuren

Keuken

De buitengevel van de begane grond en de zijwanden

Elk appartement is voorzien van een standaard

van de balkons zijn afgewerkt met duurzaam bewerkte

keukenopstelling fabricaat EIGENHUIS in de kleur

houten delen in een lichtgrijze tint. De gevels van

Magnolia Finemat. Boven- en onderkasten zijn voorzien

de verdiepingen zijn afgewerkt met een rietpakket.

van een handgreep. Het aanrechtblad heeft een diepte

Buitenramen, -kozijnen en -deuren zijn uitgevoerd

van 600 mm en is uitgevoerd in 32 mm multiplex,

in hardhout, geschilderd in een lichtgrijze kleur.

voorzien van een harde toplaag in de kleur F 8340 MP.

Elektrisch bedienbare zonwering behoort standaard

Een spoelbak (rvs) met korfzeefplug en één-hendel-

tot de uitrusting van de woning. De voordeur van elk

keukenmengkraan behoren tot de standaard uitrusting

appartement is voorzien van een smal zijpaneel in glas.

evenals een Bosch-wasemkap met vetfilters. Een

Binnendeuren zijn in stompe uitvoering in stalen kozijn.

elektrisch kooktoestel en/of fornuis, oven en/of
magnetron en eventuele vaatwasser dienen door de

Veiligheid en communicatie

huurder zelf te worden aangeschaft. De keuken beschikt

Ramen en deuren van de woningen zijn voorzien

over de benodigde voorzieningen/aansluitpunten voor

van beslag dat voldoet aan het politiekeurmerk.

aansluiting van deze apparatuur.

Elk appartement heeft een intercominstallatie met
bediening van de voordeur van het gebouw. In de

Sanitair

woonkamer is een telefoon- en tv-aansluiting.

De toiletruimte is voorzien van een diepspoel-

De gangen en trappenhuizen zijn voorzien van

wandcloset met inbouwreservoir en dubbele

noodverlichting en vluchtwegaanduiding. Elk

bedieningsknop. De badkamer is voorzien van een

appartement beschikt over een optische rookmelder

diepspoel-wandcloset met inbouwreservoir en

in de hal, en tevens zijn alle gangen en trappenhuizen

dubbele bedieningsknop. Dit toilet biedt tevens de

voorzien van rookmelders en een alarmeringssignaal.

mogelijkheid voor montage van twee degelijke beugels
als invalidensteun.

Wand- en plafondafwerking, verlichting

De douche is voorzien van een thermostatische douche-

De binnenwanden van het toilet en de badkamer zijn

mengkraan. De warmwatervoorziening is voor het gehele

voorzien van wandtegels tot plafondhoogte. Een van de

complex centraal geregeld en van voldoende capaciteit.

wanden van deze ruimtes heeft een afwijkende kleur als
accentwand. Overige binnenwanden in het appartement

Verwarming

worden ‘behangklaar’ afgewerkt. In elke ruimte is een

Het appartement beschikt over vloerverwarming die is

geschakeld lichtpunt in het plafond voorzien. Armaturen

aangesloten op een collectieve warmtebron voor het

dienen door de huurder zelf te worden aangeschaft

gehele complex. In de zomer zorgt hetzelfde systeem

en gemonteerd. De wanden en plafonds van gang en

voor een lichte koeling van de woning, waardoor op de

trappenhuis zijn geheel afgewerkt en voorzien van

meeste dagen van het jaar steeds sprake zal zijn van een

verlichtingsarmaturen.

aangenaam binnenklimaat.

Vloerafwerking

Overig

De vloer van de badkamer is voorzien van een naadloze

Warmte, elektriciteit, warm en koud water worden via de

afwerking (gietvloer) met antisliplaag in een passende

eigenaar/verhuurder geleverd. Elke woning beschikt over

kleur. Het toilet is voorzien van een ongeglazuurde

eigen meters om de hoeveelheid afgenomen energie,

tegelvloer (antislip). De vloeren in de appartementen zijn

warm en koud water, et cetera, te meten. Ook beschikt

niet afgewerkt en worden geleverd als cementdekvloer.

elk appartement over een eigen aansluiting voor de

Vloerafwerking, inclusief de voorbereiding van de

lokale providers van internet en telefonie.

ondervloer, dient door de huurder zelf te worden
geregeld. Alle vloeren zijn uitgevoerd als zwevende
vloer voorzien van 20 mm isolatie.
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colofon
Deze brochure is met veel plezier gemaakt door:
Schrijfwaer, bureau voor tekst, redactie en
communicatie, Appeltern
Linda Rieken Grafisch Ontwerp, Beuningen
Hans Barten Fotografie (foto’s van Beuningen
en omgeving), Druten
Ger Loefefen (foto’s Beuningen), Beuningen
Studio Braaf (zorgfoto’s), Molenhoek
Rikken Print, Gendt
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informatie
De zorgwoningen van De Burgh vallen
net als De Brink (in Ewijk) en De Hof (in
Druten), twee andere kleinschalig
opgezette woonlocaties voor senioren,
onder Stichting St. Jan, onderdeel van
Stichting zorggroep Maas & Waal Holding.
Voor meer informatie over deze
zorgwoningen kunt u contact
opnemen via de Klantenservice van
zorggroep Maas & Waal.
De Klantenservice is van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur
te bereiken via telefoonnummer
(0487) 59 96 66 of via het volgende
e-mailadres: klantenservice@zmw.nl.
Aan deze brochure kunnen geen rechten
ontleend worden.

