
 

In het centrum van Deurne  
15 levensloopbestendige appartementen 

bestemd voor 50+ers.
 

 

 

 

 

  



Gelegen tussen de Stijn Streuvelslaan, 

Molenstraat en de Hogeweg. 

Op steenworp afstand van de winkels voor 

het doen van de dagelijkse boodschappen en 

op loopafstand van het centrum van Deurne. 

 

 Zolang mogelijk zelfstandig wonen; 

 Een eigen levensloopbestendige woning; 

 Niet vereenzamen naarmate je ouder wordt; 

 Wonen waar naar elkaar wordt omgezien; 

 Waar de eigen privacy leidend is. 
 

Wie wil dat nou niet? 

Het kan in wooncomplex ’t Stijn. 

 



Zelfstandig wonen voor 50+ers in een wooncomplex van  

15 koopappartementen met een eigen buitenruimte, maar ook 

met diverse gemeenschappelijke ruimten zoals o.a. een 

ontmoetingsruimte, fietsenberging, hobbyruimte, logeerkamer 

en een grote gezamenlijke tuin 

 

Een CPO Project:      

D.w.z. dat de ontwikkeling in eigen beheer 

geschiedt met ondersteuning van 

Kilimanjaro Wonen Eindhoven. 

 

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. 

Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan!! 

In de zomer van 2018 wordt 

met de bouw gestart. 

Kavelkeuze op  volgorde  van aanmelding. 

Wees er dus snel bij nu  het nog kan!!  

 

  



Voorbeeld: Indeling woning 12 
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 Plattegrond woning 1 

 
 

Woningen Begane Grond 

1 t/m 8 

 

 

Woningen Verdieping 

9 t/m 15 

 

http://www.hetstijn.nl/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-04_3D_1.jpg
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Plattegrond woning 3 
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Plattegrond woning 7 
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Plattegrond woning 8 

 

http://www.hetstijn.nl/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-04_3D_9.jpg


  

Plattegrond woning 9 
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Plattegrond woning 10 

 

Verkocht 
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Plattegrond woning 11 
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In Deurne aan de Stijn Streuvelslaan 
wordt een appartementencomplex 

gerealiseerd met levensloopbestendige 
koopwoningen voor 50+ers. Het 

gebouw telt 13 appartementen met   
privé buitenruimte en is verdeeld over  

2 woonlagen. Bewoners kunnen tevens  
gebruik maken van diverse 

gemeenschappelijke binnenruimten en 
een grote gezamenlijke tuin.  
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Zelfstandig wonen  
voor 50+ers in een wooncomplex van 
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eigen ideeën 

werkelijkheid te 
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een echt thuis van 

te maken. 
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Plattegrond woning 12 
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Belangstelling? 

Neem dan contact op met initiatiefgroep ’t Stijn 

Wervingscommissie Ad Welten 

 Tel: 06-30091582 

info@hetstijn.nl      -     www.hetstijn.nl 
 

 

Een geruststellend gevoel voor de kinderen,  

wetende, dat hun ouders in een veilige omgeving wonen,  

waar ze zich niet eenzaam hoeven te voelen, 

 omdat de bewoners van 't Stijn naar elkaar omzien. 

 

Goed nabuurschap waarbij 

eigen privacy leidend is. 

 

Een eigen levensloopbestendige woning in een modern 

nieuw te bouwen appartementencomplex.    

Speciaal voor 50+ers die, samen met leeftijdgenoten, 

zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. 

 

Veel inspraak om je eigen ideeën 

werkelijkheid te laten worden en er 

een echt thuis van te maken. 

 

Een CPO Project:      
D.w.z. dat de ontwikkeling in 
eigen beheer geschiedt met 

ondersteuning  van 
Kilimanjaro Wonen 

Eindhoven. 
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