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HEERLIJK WONEN 
waar u THUIS bent 

Groot genoeg voor een gevoel van comfort en ruimte. En 

tegelijkertijd aangenaam overzichtelijk en van alle gemakken 

voorzien. Welkom in de zorgwoningen van De Brink!

In een rustige, door veel groen gekleurde zoom van Ewijk, is sinds 

1996 De Brink gelegen. Een vriendelijk ogend gebouw dat 37 

serviceappartementen telt. In De Brink vinden senioren de ideale 

combinatie van plezierig wonen, zorg en service onder één dak. 

Een prettige gedachte, ook als uw mobiliteit of gezondheid in de 

(nabije) toekomst minder wordt.

De uitstekende voorzieningen van het landelijke Ewijk dragen 

daaraan bij. Winkels, apotheek en bushaltes op loopafstand 

zorgen ervoor dat u voor uw dagelijkse boodschappen en 

benodigdheden niet afhankelijk van anderen hoeft te zijn. Het is 

dan ook niet vreemd dat bewoners van De Brink hun appartement 

omschrijven als ‘heerlijk wonen waar je thuis bent’.
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Rijke TRADITIES, 
MODERN gemak
Zeg je Ewijk dan zeg je Slot Doddendael. Het wit gepleisterde kasteeltje met zijn tuinen 

en boomgaarden is al eeuwen een vaste waarde in het Ewijkse landschap. Gelegen op een 

steenworp afstand van De Brink, vormt het slot vandaag de dag het schilderachtige decor 

voor bruiloften, brunches en diners. En in de kasteelboerderij wordt de oogst van de 

landerijen verwerkt tot (h)eerlijke sappen, jams, honing en olie die gewoon te koop zijn. 

Maar Ewijk staat ook op de kaart om zijn uiterwaarden. Pure, ruige natuur die zich zowel 

te voet als op de fiets laat ontdekken – met op de achtergrond het gestaag golvende

water van de Waal.

De oude Toren en Slot Doddendael zijn beslist de twee 

markantste gebouwen in Ewijk. Met name het kasteeltje 

is tegenwoordig een stuk gastvrijer dan vroeger. U zult de 

poort regelmatig geopend aantreffen in verband met de 

organisatie van allerhande activiteiten, van herfstfair tot 

brunches en partijen.

Voor een bescheiden dorp met ruim 

drieduizend inwoners heeft Ewijk een 

verrassend goed aanbod voor de dagelijkse 

boodschappen. Met een bakker, een royale 

supermarkt, een bloemenzaak en een 

drogisterij, gelegen rondom het dorpsplein 

en aan de Hoogstraat, kunnen alle 

dagelijkse benodigdheden lopend vanuit 

De Brink in huis worden gehaald. En wie 

meer keuze wil hebben, pakt een bus naar 

het naburige Beuningen (circa 5 minuten), 

Nijmegen (circa 15 minuten) of Druten 

(circa 10 minuten).

WAAR PRECIES?
De Brink is gelegen aan het Schoolpad, 

schuin tegenover de plek waar ooit het 

klooster van Ewijk stond. Het is misschien 

wel een van de groenste stukjes van het 

dorp. Voor de deur strekt een prachtige 

tuin zich als een groene loper uit. Een 

kleine wandeling om de hoek brengt u bij 

een hertenkampje. En even verderop no-

digt een bankje in de tuin van zorglocatie 

Waelwick uit om te genieten van wat de 

dag brengt. 

Op de Klef, het centrale plein van Ewijk, wordt op 

woensdag markt gehouden. Ook de meeste winkels 

liggen hier. Op de nabij gelegen Hoogstraat zijn 

een cafetaria, café, een fietsenwinkel en 

apotheek te vinden.

Van Heemstraweg
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ZEKER EN DICHTBIJ
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 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, ondersteuning en behandeling nodig hebt. 

OOK VOOR U!
Met zijn ideale ligging in een vertrouwde omgeving, het comfort van 

de appartementen maar bovenal de vele extra’s, voorziet De Brink 

in een groeiende behoefte. Steeds meer mensen zijn op zoek naar 

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

dat zij kunnen terugvallen op een professioneel zorgnetwerk als hun 

persoonlijke omstandigheden daarom vragen.

De serviceappartementen van De Brink combineren precies die twee 

aspecten: het gevoel van thuis met de geborgenheid van beschermd 

wonen.

HET GEVOEL VAN THUIS 
MET DE GEBORGENHEID 
VAN BESCHERMD WONEN

ZORGELOOS WONEN door 
de EXTRA’S van De BRINK
Wonen in de groene zoom van Ewijk wordt nog comfortabeler door de extra’s van 

De Brink. Hierbij kunt u denken aan diverse vormen van zorg en diensten, die waar-

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

wenst; ook wanneer uw gezondheid of mobiliteit minder vanzelfsprekend is.

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. Zelfs het bezorgen van een maaltijd behoort tot de 

mogelijkheden.    
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Het COMFORT en GEMAK 
van uw ZORGWONING
De Brink telt 37 serviceappartementen, verspreid over een begane grond, een 

eerste en tweede verdieping. Deze verdiepingen zijn via een inpandige trap 

en lift bereikbaar. Het merendeel van de appartementen heeft vanaf balkon 

of terras uitzicht op de prachtige tuin die zich voor De Brink uitstrekt. Een 

waar lustoord dat wordt onderhouden door professionele tuinmannen, en 

waarvan u als bewoner van De Brink (letterlijk!) de vruchten plukt.

Hoewel alle appartementen rijk aan daglicht zijn, 

zijn er qua bouw en afmeting verschillende typen 

te onderscheiden. De meeste zorgwoningen zijn 

tussen de 65 en 70 vierkante meter en beschikken 

over een woonkamer, een (half)open keuken, een 

badkamer met douche en toilet, een slaapkamer en 

een logeerkamer, en een berging voor bijvoorbeeld 

wasmachine en droger. Enkele appartementen 

zijn iets groter en beschikken over een tweede 

logeerkamer.

Daarnaast heeft iedere woning haar eigen 

stoppenkast en cv-ketel en een berging op de 

begane grond voor bijvoorbeeld het stallen van 

fietsen of het opbergen van tuingereedschap. 
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Keuken   

• Elk appartement is voorzien van een standaard 

keukenopstelling. De boven- en onderkasten zijn 

voorzien van handgrepen.   

• Voor alle apparatuur dient u als huurder zelf zorg te 

dragen. U heeft een keuze om elektrisch of op gas te 

koken.    

• Als huurder van De Brink dient u ervoor te zorgen dat er 

een moterloze afzuigkap gemonteerd wordt. 

• De keuken beschikt over de benodigde voorzieningen 

voor aansluiting van de apparatuur.   

   

Sanitair     

• De toiletruimte bevindt zich evenals de douche 

in de badkamer. De douche is voorzien van een 

thermostaatkraan.   

• Boven de wastafel is een spiegel bevestigd. De wastafel 

beschikt over een thermostaatkraan. Het toilet is 

voorzien van een diepspoelpot met waterreservoir. 

• Warmwater verkrijgt u vanuit uw eigen cv-ketel.  

 

Verwarming   

• Het appartement is voorzien van een eigen cv-ketel met 

in iedere ruimte radiatoren. Tevens zorgt de cv-ketel voor 

de warmwatervoorziening.   

• Het appartement is voorzien van een eigen meter voor 

elektra, gas en water.   

• Ieder appartement heeft een wasmachine-aansluiting in 

de inpandige bergruimte. In deze ruimte is ook plaats 

voor een condensdroger.    

• Ieder appartement heeft een centraal afzuigsysteem.

• Alle appartementen op de eerste en tweede etage zijn te 

bereiken via een trappenhuis dat eveneens over een lift 

beschikt.   

AFWERKING ZORGWONINGEN DE BRINK

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 Ewijk 
en omgeving), Druten 
Ger LOefefen (foto’s Ewijk), Beuningen
StudiO Braaf (zorgfoto’s), Molenhoek
GLdGrafimedia, Arnhem



INFORMATIE

De zorgwoningen van De Brink vallen

net als De Burgh (in Beuningen) 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 zorg-

woningen 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.


