Appartementen
D’n Wilhelm
Wilhelminapark 139, Tilburg

Zorgeloos ouder worden

WELKOM
bij D’n Wilhelm
in Tilburg
Naast het Wilhelminapark in Tilburg,
schuin tegenover museum De Pont,
wordt appartementencomplex D’n
Wilhelm ontwikkeld. Een woonconcept dat zich richt op verbinding
in de directe omgeving. De zeven
appartementen in het complex zijn
specifiek bedoeld voor senioren.

Het maakt niet uit hoe oud u bent, we willen allemaal
het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Maar wel de nodige ondersteuning ontvangen
wanneer dit in de toekomst nodig is. Bij D’n Wilhelm is
zorg altijd in de buurt, ook als u het voorlopig nog niet
nodig heeft.
Ons woonconcept richt zich op verbinding in de regio,
waarbij bewoners bijvoorbeeld (in de toekomst)
gebruik kunnen maken van Convivio Zorg of Saar
aan Huis. Meer informatie hierover vindt u verderop in
deze brochure.

CENTRAAL EN COMPLEET

WOONCONCEPT

LOCATIE

dicht bij cultuur, natuur en stad
D’n Wilhelm bevindt zich aan het Wilhelminapark 139 in
Tilburg. Het oude, klassieke pand was ooit een tandartspraktijk en wordt nu omgetoverd tot appartementen.
De locatie is ideaal: slechts twee deuren verderop zit de
apotheek en schuin tegenover het pand ligt het
Wilhelminapark met daaraan een Coop supermarkt en
de warme bakker.
Vele andere voorzieningen, zoals het stadscentrum, het
treinstation, winkelcentrum AH XL, de stadsbibliotheek, de
Spoorzone en het Spoorpark zijn gemakkelijk per fiets te
bereiken.

EROPUIT

in de directe omgeving
De Pont museum
Dankzij de ideale ligging van de appartementen hoeft u
nooit ver weg voor (culturele) uitstapjes. Aan de overzijde
van de straat zit De Pont museum. Daar worden onder
andere themarondleidingen en workshops gegeven. Iedere
donderdagavond is de entree voor het museum gratis en
kunnen bezoekers voor € 7,50 aanschuiven bij Eten wat De
Pont schaft. Een concept waarbij De Pont een eenvoudige,
vleesloze maaltijd serveert.
Meer informatie: www.depont.nl.
Textielmuseum
In de wijk achter D’n Wilhelm ligt op loopafstand het
Textielmuseum. Buiten de tentoonstellingen om kunt u hier
ook een kijkje nemen in het TextielLab, waar u kunt zien hoe
de makers te werk gaan. Net als bij De Pont museum
worden er bij het Textielmuseum rondleidingen gegeven.
Zin om creatief aan de slag te gaan? Schuif dan aan bij een
van de vijf workshops, zoals Vilten of Mouleren. Elke eerste
en derde zondag van de maand is er een themaworkshop
die aansluit bij een tentoonstelling.
Meer informatie: www.textielmuseum.nl.

AUTHENTIEK EN MODERN

APPARTEMENTEN
Het pand van D’n Wilhelm stamt uit 1936, maar is volledig
gerenoveerd en gemoderniseerd. In totaal zijn er zeven
appartementen: per verdieping twee en één op de
zolderetage. Elke woning krijgt vanzelfsprekend een
eigen huisnummer (139 t/m 139F). De appartementen op
de begane grond en aan de achterkant van het gebouw
beschikken over een dakterras of tuin. De andere twee
woningen zijn gelegen op het zuiden en hebben een prettige lichtinval.

gemeenschappelijke ruimtes
De hal is via de straatkant bereikbaar en eenvoudig
toegankelijk met een rollator. Vanuit daar heeft u toegang
tot de nieuwe lift, die op alle etages aanwezig is, en kunt u
per trap iedere verdieping bereiken. Bij de voordeur hangt
een intercom met videophone zodat de bewoners vanuit
hun eigen appartement kunnen zien wie er aanbelt.
Het hele pand is voorzien van nieuwe elektra en cvinstallaties en heeft (brand)veiligheidsklasse A dankzij
nieuw hang- en sluitwerk, een aansluiting met de
brandmeldcentrale en een brandwerende scheiding
tussen de appartementen.
Achter het pand wordt per woning één parkeerplaats
gerealiseerd en bevindt zich een gezamenlijke stalling voor
fietsen. In de kelder wordt voor elke woning een bescheiden
opbergruimte gerealiseerd, voor zaken die u niet dagelijks
nodig heeft.

modern en praktisch
De woningen hebben een oppervlakte van 50 tot 75 m² en
zijn goed toegankelijk door het weglaten van dorpels
(m.u.v. de badkamer). Elke woning heeft een luxe
afwerking met een apart toilet en een frisse badkamer met
inloopdouche die vanuit de slaapkamer toegankelijk is. Er is
gekozen voor een praktische pvc-vloer met houtstructuur
en visgraatpatroon. De wanden en plafonds zijn gestuukt en
hebben elk een eigen witte tint, sfeervol op elkaar
afgestemd.
De all-in keukens met composiet aanrechtblad zijn van alle
gemakken voorzien en geven met hun lichte kleur de
woning meer cachet. De keukens zijn van alle gemakken
voorzien, zoals een inductieplaat, koelkast met vriesvak,
vaatwasser en combi-oven.

service- en energiekosten
Omdat D’n Wilhelm een klassiek pand betreft, is er bij de
bouw gefocust op duurzaamheid en wordt er gestreefd
naar energielabel A. Zo is er grotendeels nieuw isolerend
dubbelglas geplaatst, is er op de begane grond vloerverwarming aangelegd en is er nieuwe wand-, dak- en
vloerisolatie toegepast.
Elk appartement heeft eigenbemetering voor gas, water en
elektra. Zo worden alleen de daadwerkelijk gebruikte
kosten berekend. Voor het energiegebruik, de schoonmaak
en het (technische) onderhoud van de gezamenlijke
ruimtes, zullen er servicekosten worden gerekend.

KOSTEN
De appartementen worden naar verwachting half maart 2020
opgeleverd. Een overzicht van de huurprijzen* per maand.
1. Begane grond achterkant: 			
€ 1.150,2. Begane grond voorkant: 			
€ 1.150,3. Eerste verdieping voorkant: 			
€ 1.000,4. Eerste verdieping achterkant:
€ 1.150,5. Tweede verdieping voorkant: 		
€ 1.000,6. Tweede verdieping achterkant: 		
€ 1.050,7. Derde verdieping: 					€ 1.200,Indien gewenst is er per appartement een parkeerplaats
beschikbaar voor € 75,- per maand.
* Prijzen zijn exclusief gas, water, licht en servicekosten
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ZORG EN
ONTSPANNING
Hoe fijn is het om een eigen appartement te hebben, maar toch
extra hulp te kunnen inschakelen wanneer nodig? Door de
locatie van D’n Wilhelm is ondersteuning nooit ver weg. Huurders
kunnen gebruikmaken van Convivio Zorg en/of Saar aan Huis.
Convivio Zorg
Convivio Zorg zit aan de Goirkestraat en is een dagbestedingslocatie
voor mensen met geheugenproblemen. Middels een WMO-indicatie
kan hier wanneer daar behoefte aan is worden deelgenomen aan
gemeenschappelijke activiteiten of tijdens de avondopenstelling een
maaltijd worden genuttigd. Convivio kan u helpen bij het bekijken
van alle mogelijkheden en de aanvraag van een indicatie.
Verder zijn er (tegen betaling) creatieve workshops te volgen, vinden
er lezingen en andere evenementen plaats en zijn er ruimtes te huur
voor bijvoorbeeld een vereniging of koor. Vraag naar de mogelijkheden bij Convivio via 013-5905283 of www.convivio-zorg.nl.
Saar aan Huis
Als het even niet meer zo makkelijk gaat als gehoopt en lichte
huishoudelijke taken of de boodschappen niet meer lukken,
kunnen huurders Saar aan Huis inschakelen. Vanuit Saar komt
iemand persoonlijk helpen bij de kleine dingen, zoals het koken, naar
de apotheek gaan of gewoonweg samen een kopje koffie drinken.
Het initiatief wordt bij een aantal zorgverzekeraars ook vergoed. Elke
Saar heeft ruime ervaring. Vraag naar de mogelijkheden bij Saar aan
Huis via 085-9025807 of www.saaraanhuis.nl.

Meer weten?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
en voorstellen per mail. Aan de hand van de
doelgroepspecificaties wordt er een
voorselectie gemaakt.
Interesse of vraen? Stuur een bericht naar
Litzo Property B.V. via vanlith@wildrick.nl of
bel met 06-48353235. Wij nemen dan zo snel
als mogelijk contact met u op.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen
rechten worden ontleend.

Litzo Property B.V.
Kerkstraat 63
5133 AJ Riel
vanlith@wildrick.nl

