


Tuin van Myra
Wonen & wellness in het hart van de stad
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Tuin van Myra is een vooruitstrevend en uniek woonconcept 
dat 58  luxe assistentiewoningen met wellness en hotelfaciliteiten 
verenigt onder een dak. 

Architecturale ingrepen verlenen bewoners een maximale 
zelfstandigheid. De bijhorende community living services 
van Flexlife zorgen voor een veilig gevoel en sfeer. 
Het project combineert de voordelen van een gezellig dorp 
met de troeven van de binnenstad.

Bouwpromotor Rocade realiseert vastgoedprojecten met 
het oog op een blijvende meerwaarde.

Tuin van Myra
Wonen & wellness in het hart van de stad
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Wij bouwen betaalbare luxe assistentiewoningen met wellness. 
Dankzij onze neus voor absolute toplocaties en onze ervaring kunnen we investeerders perfect 
begeleiden bij hun duurzame vastgoedbelegging.
Samen met u bekijken we al uw mogelijkheden en voordelen. Bovendien bieden we uitstekende 
voorwaarden. Wist u dat investeren in assistentiewoningen niet alleen financieel maar ook 
fiscaal aantrekkelijk is? Wij wijzen u graag de weg. 

Rendabel én zeker - sta fluitend op 

Uw toekomst begint 
vandaag!
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‘Wij bouwen, u investeert en onze specialisten verhuren!’

Onze specialisten verhuren de assistentiewoningen en bieden 
een uniek dienstenpakket op maat aan dat elke 65 plusser 
in staat stelt om comfortabel, zelfstandig te blijven wonen, 
binnen een veilige, actieve en dynamische gemeenschap.
U heeft ook steeds de mogelijkheid om later zelf in uw 
appartement te gaan wonen.

Onze succesformule is een uniek investeringsconcept waarbij 
u uw geld op een veilige manier in duurzaam vastgoed 
belegt. De toenemende vergrijzing en schaarste op de 
woningmarkt zorgen voor een zekere investering.

Eenvoud en transparantie
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verhuren verhuren

Monique : ‘Nu de kinderen het 

huis uit zijn,  voelt ons vertrouwde 

huis plots belachelijk groot…

en moeilijk te onderhouden. 

Om nog maar van verwarmen 

te zwijgen. Gisteren stegen de 

brandstofprijzen opnieuw…’

Peter: ‘Tuinieren wordt met de 

dag lastiger. Vroeger was mijn 

tuin mijn lieve lust en leven. 

Nu heb ik het gevoel dat ik er te 

veel tijd in stop. Terwijl er zoveel 

anders te beleven valt…’

portretn

Ons team zorgt voor een persoonlijke begeleiding bij de inrichting en materiaalkeuze van uw 
residentie. U wordt bijgestaan door een specialist, iemand die u van start tot finish helpt om 
alle mogelijke hindernissen te nemen.

Onze interieurarchitecten begeleiden u bij de keuze van de binneninrichting en afwerking. 
Hun kennis en creativiteit, hun materialenkennis en esthetisch gevoel helpen u helpen de 
juiste beslissingen te nemen. U zal verrast zijn hoe sterk u zich kunnen inleven in uw exclusieve 
residentie bij het lezen van de interieurplannen.

Samen schrijven wij uw verhaal zodat u graag thuiskomt, graag vrienden ontvangt en graag 
in uw residentie vertoeft. 

Rocade  
Uw thuisgevoel onze passie
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Ongeacht of u de seniorenflat nu, of later, wil bewonen, of deze wenst te verhuren, onze 
specialisten staan steeds voor u klaar. Zij behartigen uw vastgoed en kunnen bijvoorbeeld 
verhuren aan de huidige babyboomgeneratie.

Zij ruilen hun ruime en gedateerde huizen graag voor mooie, energiezuinige appartementen op 
een strategische ligging, recht in het hart van de stad en het gemeenschapsleven.
Indien u zou opteren om uw vastgoed te verhuren, kan u mogelijks een jaarlijks toprendement 
van 4,5% bekomen op uw investering!

Voor meer details, neem gerust contact op voor een persoonlijke afspraak. 

Een zekere investering
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Levenskwaliteit staat bij ons centraal.  In het gebouw zelf zit een gemeenschappelijke kern 
met een lobby, lounge/bar, ondergrondse garage en een stijlvolle stadsbrasserie.

Het wellnessgedeelte met jacuzzi en sauna zijn exclusief voor bewoners en hun gasten.
Net als de verpleegpost. 

Zowel het open binnenpark als de gangen en corridors zijn voorzien op minder mobiele 
gebruikers. Ze vormen een kronkelend geheel met gezellige binnenpleintjes, die ook bij 
mindere weersomstandigheden uitnodigen tot een gesprek. 
Op die manier creëren we een binnenstraat die de mogelijkheden tot sociaal contact 
maximaliseert. Tegelijk besteden we evenzeer aandacht aan het respect voor de privacy 
van de bewoners .

Alles dichtbij
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Sint-Niklaas is het kloppende hart van het Waasland. Zowel voor jong als voor oud  valt er van 
alles te beleven. Op het indrukwekkende plein van de Grote Markt organiseert de stad tal 
van openluchtevenementen die kijklustigen uit heel Vlaanderen aantrekken.

Bovendien vindt u alles op fiets- en wandelafstand,van een klassiek avondje uit tot een 
voorstelling in de de stadsschouwburg, van een gezellig middagje shoppen tot een 
spraakmakende tentoonstelling.

Het stadspark is niet enkel de favoriete stek van joggers. Ook wie rustig wil verpozen komt aan 
zijn trekken in deze groene long. Of wat dacht u van een middagje met de kleinkinderen in 
recreatiepark De Ster?

Wie graag even de stad uit wil, komt via de aangelegde fietsroutes snel op de mooiste plekjes. 
Een vlotte verbinding met de E17 en het fonkelende station brengen u met alle gemak naar 
buursteden als Gent of Antwerpen. De ligging is uitgekiend en zorgt voor een optimaal 
stadsgevoel van zodra u de straat bereikt. De Grote Markt, de Post en uw favoriete winkels 
bezoekt u gewoon te voet, net als het station en het stadspark. Parkeren is simpel en kan onder 
het gebouw.   

Foto Stadsbestuur Sint Niklaas

Dorp in de stad
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Alle appartementen zijn zeer lichtrijk en voorzien van een 
optimaal uitgeruste keuken met toestellen. Er zijn verschillende 
types appartementen. Badkamers zijn altijd voorzien van 
een drempelvrije inloopdouche. 

‘Duurzaamheid is voor ons een sleutelwoord.’

Alle leefunits worden goed geïsoleerd. Verwarmen en koelen 
gebeurt door middel van warmtepompen en vloerverwarming. 
Zo stookt u niet alleen voordeliger, het zorgt ook voor 
plaatswinst in het appartement waardoor uw interieur volledig 
tot zijn recht komt. 

Op uw maat
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Bereikbaarheid

- Goede ontsluiting openbaar vervoer  
 (station) en auto (ring) 
- Loopafstand station 700m
- Loopafstand De Lijn 200m
- Loopafstand Stationsstraat 1200m
- Loopafstand markt 1600m

De buurt

- Tuin van Myra ligt in een gezellige woonbuurt  
 met hoog uitrustingniveau
 -  Handel/ horeca,  brede  en goed aan  
 gelegde voetpaden, veilig gevoel.
- Openbaar groen prominent aanwezig 
 (laan – Kon. Elisabethplein).
- De eerste fase van het project, momenteel in   
 uitvoering, biedt ruimte aan een buurtwinkel / 
 kruidenier

Ligging

Woonproject 
Tuin van Myra

Sint-Niklaas
Centrum

grote markt

station

busstation

spoorlijn

kerk

shoppen
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Onafhankelijk en veilig samenwonen

- permanente aanwezigheid van een conciërge
- gezelligheid van een dorp
- verpleegpost 
- privé parking onder het gebouw
- aangename binnentuin

Jong & actief 

- respect voor privacy
- eventorganisatie 5 dagen/week 
- workshops, muziek, dans en fitness
- lounge met tv- en internethoek, salon, bar, 
 bibliotheek en biljart
- wellness met sauna en jacuzzi  / massage
- sociaal contact

Praktisch

- aangepaste voorzieningen van het gebouw
- Tuin van Myra minibus 
- vlakbij de Grote Markt en het station
- hotellobbyservice
- stadsbrasserie
- makkelijk parkeren
- uitstekende ligging (op wandelafstand van alles)
- verschillende types met ruime terrassen en tuintjes

Troeven
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Een nieuwe tijd
en het leven wordt makkelijk 

Nieuwe gezichten
en je voelt je blij
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De toekomst lacht
breder dan tevoren 

Je maakt nieuwe vrienden
en voelt je vrij
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Flexlife
And the living is easy

Onze ervaring leert dat senioren zo lang mogelijk willen zelfstandig wonen. Tegelijk bewijzen 
studies keer op keer dat actief deelnemen aan het gemeenschapsleven mensen langer jong 
houdt. De beide combineren is de sleutel tot geluk.

Bij Flexlife Community living woont u in alle onafhankelijkheid op een centrale toplocatie. 
Uw appartement wordt een energiezuinige uitvalsbasis die u in staat stelt om optimaal van 
het leven te genieten. Zo combineert u het beste van verschillende werelden. De luxe van 
een comfortabel en modern appartement met de service van een vijfsterrenhotel. 
Wellness, massages en een goed draaiende brasserie bevinden zich op hetzelfde domein. 
En wat dacht u van een zesde ster? De verpleegpost en andere vertrouwde gezichten zoals 
de conciërge of onthaalmedewerkers staan voor u paraat en waken over uw veiligheid.
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Flex and Fun

Zoals in de betere vakantieclubs staat vijf dagen per week 
een eventteam ter beschikking. Ze organiseren uitstappen 
en ontspannende workshops. 

Ze kennen de stadskalender uit het hoofd en sporen voor u 
de goeie adresjes op. Ze weten hoe u makkelijk een online 
concert- of toneeltickets bestelt. Kortom, ze bruisen van de 
dynamiek en zorgen er voor dat het gebouw swingt.

Maar ze dringen zich niet op.

Het duurt lang
om jong te worden
P. Picasso
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De organisatie

Flexlife is een jonge onderneming die verderbouwt op de jarenlange ervaring van Senior Assist, 
de grootste puur Belgische partner in ouderenzorg.
Senior Assist heeft jaren ervaring in het bouwen en verhuren van comfortabele en veilige 
seniorenresidenties. Als belangrijke speler op de markt van serviceflats en ouderenzorg kennen zij 
de kneepjes van het vak. 

Flexlife gaat een stap verder.
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Bestaan is een feit,
leven is een kunst

R. Shankar
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Colofon

Project
‘Tuin van Myra’
Sven Torfs
info@tuinvanmyra.be
www.tuinvanmyra.be
Tel: 0478 59 91 92 

Verkoop
Rocade
Rocade Projectontwikkeling
www.Rocade.be 
Info@rocade.be 

Verhuur
Flexlife
info@flexlife.be
www.flexlife.be

Architect
Pieter De Maeyer 
architect 
www.pieterdemaeyer.be 
tel: 0476 30 33 21

Foto’s & plannen in deze brochure zijn ter indicatieve titel 
Foto’s: p. 15,18, 24, cover & back: Stadsbestuur Sint-Niklaas

Deze morgen 
stond je lachend voor de spiegel

Sla je vleugels uit 
herontdek jezelf






