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Wijkhuis Simeonshof ligt dicht bij het centrum van
Boxtel. Het beschikt over 41 ruime
verzorgingshuisappartementen en over twee
appartementen voor tijdelijke opname.  
 
Wonen
Bij Wijkhuis Simeonshof weten bewoners zich
verzekerd van zorg op maat en aandacht.  In de zeer
nabije toekomst zal het verzorgingshuis worden
omgebouwd voor somatische verpleeghuiszorg. Dat
betekent dat de appartementen alleen nog beschikbaar
zijn voor mensen die vanwege ernstige lichamelijke
beperkingen dag en nacht zijn aangewezen op zorg en
ondersteuning.
 
Kenmerken
Simeonshof kenmerkt zich door een groene omgeving
en een ruime tuin waar het prettig vertoeven is. Er is
een jeu-de-boule-baan, een volière en er wordt een
mooie beweegtuin aangelegd. Dat maakt het nog
verleidelijker om dagelijks een portie te bewegen en
frisse buitenlucht te halen. Wijkhuis Simeonshof
voorziet in alle gemakken: de zorgboulevard bij de
entree van het gebouw herbergt voorzieningen, als een
winkeltje, kapsalon, internetcafé, wasserette en een
podotherapeut/pedicure.
 
 

 
Omgeving
In de directe omgeving van het Wijkhuis staat een
groot aantal aanleunwoningen. Bewoners van deze
aanleunwoningen en bewoners uit de wijk kunnen in
het restaurant van Simeonshof zonder afspraak
heerlijk samen de maaltijd gebruiken of een kopje
koffie drinken. Het restaurant is voor iedereen
toegankelijk. Ook om met elkaar te kaarten of mee te
doen aan activiteiten die worden georganiseerd. Het
aanbod varieert van religieuze activiteiten tot creatief
en gezellig bezig zijn.
Niet alleen binnen Simeonshof, maar in de gehele wijk
is sprake van een grote sociale cohesie, zonder
daarmee afbreuk te doen aan de privacy van
bewoners. Wat dit betreft is Simeonshof ook een echte
afspiegeling van de wijk. Bewoners, cliënten en
vrijwilligers kennen elkaar vaak al lange tijd.   
 
Meer informatie
Heeft u vragen over Simeonshof? Neem dan contact op
met Jan Brands (manager) via telefoonnummer:
0411-634600.  
 
Bezoekadres
Annastraat 5
5282 PA Boxtel
 
Contact
E-mail: simeonshof@zge.nl
Telefoon: 0411 - 63 46 00

"Een echte afspiegeling van de wijk"
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