De Herberg van Parijsch
Logeren in BonVie

dichtbij!
‘Je familie zo dichtbij hebben
geeft een heerlijk gevoel.’

BonVie
Gelegen in de veelzijdige nieuwbouwwijk
Parijsch te Culemborg, omringd door
winkels en scholen vindt u BonVie. ‘Het
goede leven’ is een wijkservicecentrum
dat haar vaste en tijdelijke bewoners
de mogelijkheid biedt om comfortabel
zelfstandig te wonen of te verblijven.
Oud en jong, mensen met en zonder een
beperking, allochtoon of autochtoon wonen
of werken in BonVie en maken gebruik van de

BonVie biedt vaste

aanwezige voorzieningen. Het restaurant
‘De Ontmoeting’, de verhalentafel en het

en tijdelijke

stiltecentrum zijn slechts enkele voorbeelden

bewoners de

voorzieningen vinden er tal van organisaties en

mogelijkheid

en zorg onderdak.

om comfortabel
zelfstandig te
wonen of te
verblijven.

van wat BonVie te bieden heeft. Naast deze
beroepsbeoefenaren op het terrein van welzijn

Een uniek onderdeel van BonVie is De Herberg

Voor familieleden van BonVie-bewoners hanteert

van Parijsch. De Herberg van Parijsch is wat het

STMR een gereduceerd tarief van F 37,50 per

woord zegt: een plaats waar het tijdelijk goed

persoon per nacht (normaal tarief F 45,00),

toeven is en waar in alle gemakken is voorzien.

inclusief ontbijt in ons restaurant ‘De Ontmoe-

Met een zestal een- en tweepersoons hotelkamers

ting’.

biedt STMR een comfortabel logeeradres voor
familie van bewoners van BonVie. Even een paar

Wie is STMR?

dagen door brengen in de nabijheid van uw, in

STMR is een veelzijdige, professionele zorgorga-

BonVie wonend, familielid? Dan is De Herberg van

nisatie met een uitstekende reputatie in de regio

Parijsch een uitkomst. De mooi ingerichte kamers

Rivierenland. STMR biedt een groot scala aan

zijn voorzien van een een- of tweepersoons bed,

producten en diensten op het gebied van wonen,

badkamer, telefoon, kabeltelevisie, computeraan-

zorg en welzijn.

sluiting en minibar. In het in BonVie gelegen

Wilt u meer weten over De Herberg van Parijsch?

restaurant ‘De Ontmoeting’ kunt u genieten van

Kijk op www.stmr.nl of bel 0900 - 8433. Wij geven

een uitstekend à la carte diner, een overheerlijk

u ook graag een rondleiding door dit unieke

dagmenu, een snelle lunch of een lekker tussen-

project.

doortje.

Postbus 6063
4000 HB Tiel

www.stmr.nl
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