
Les Orangeries

O u de r ge m

Ons gloednieuw woonzorgcentrum ‘Les Orangeries’ (opening mei 2020) is centraal 
gelegen in Oudergem, vlakbij het ziekenhuiscomplex ‘Delta Chirac’. Hier wonen tot 
150 bewoners in ruime en moderne één- of tweepersoonskamers. Voor bewoners 
met dementie is er een aangepaste beschermde afdeling. Op onze aangename patio is 
het fijn vertoeven, bijvoorbeeld met een streekbiertje samen met familie of vrienden!

Les Orangeries
Triomflaan 201
1160 Oudergem
tel. 
lesorangeries@armonea.be
www.armonea.be/lesorangeries

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Wat is het heerlijk 
om weer actief van 
het leven te kunnen 
genieten!”

Over Les Orangeries
In dit woonzorgcentrum zijn de ruime 
kamers functioneel ingedeeld en 
toegankelijk voor iedereen. Iedere 
verdieping beschikt bovendien over een 
eigen woon- en eetkamer. Daarnaast is er 
ook een aangepaste beschermde afdeling 
voor personen met dementie. Deze afdeling 
staat onder voortdurend toezicht van 
gespecialiseerde medewerkers. 

Een plek waar het leven goed is.
In Les Orangeries ben je thuis: er bestaan 
bij ons geen vaste bezoekuren. Iedereen is 
altijd welkom. Familie en/of vrienden kan je 
ontvangen in de brasserie, in de patio of op 
je eigen kamer.

Thuis voelen
Alle bewoners kunnen ingericht worden 
met eigen, vertrouwd meubilair. Zo hebt u 
direct het gevoel thuis te zijn. We beseffen 
heel goed dat iedereen uniek is en zijn eigen 
verhaal heeft. Daarom letten we erop dat u 
de zorg en diensten krijgt die specifiek bij u 
passen. Zo kan u het leven leiden zoals u dat 
wil!

Elke dag is genieten
Sociaal contact is belangrijk bij ons! Elke dag 
bieden we culturele of ludieke activiteiten, 
zowel binnen als buiten. Lekkere en gezonde 
maaltijden worden zorgvuldig bereid door 
onze chef-kok. Ons ervaren zorgteam 
werkt met de modernste technieken, zoals 
een gedigitaliseerde zorgapplicatie en een 
geautomatiseerd medicatiesysteem.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Terras
Tv ruimte
Rokersruimte
Schoonheidssalon
Kapsalon
Kamers met eigen 
sanitair (douche) en tv
Armonea Kaffée 
Cafetaria
Speelhoek voor 
kleinkinderen
Rolstoeltoegankelijk

Zorgaanbod
Invalide
Semi-valide
Valide
Alzheimer
Parkinson
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Vlakbij stadscentrum 
Winkels, cafe’s 
Restaurants in de buurt
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Poetsdienst
Kapper
Pedicure
Manicure
Klusjesdienst
Permanentie

Type woningen
Eénpersoonkamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Auto
Trein: station Lommel
Bus: 58-84-711-712-
713-307-180

> Meer informatie? www.armonea.be/lesorangeries

Onze troeven
• Gloednieuw woonzorgcentrum op een 

centrale ligging in Oudergem
• Multidisciplinair zorgteam dat 24/7 

klaarstaat voor zorg en hulp
• Een persoonlijk zorgplan per bewoner
• Aangepaste beschermde afdeling voor 

personen met dementie
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Praktisch

Faciliteiten
Autoluw wandelpad
Badkamers met 
inloopdouche
Bar
Beveiliging
Biljart
Binnentuin
Boerderijdieren
Bridgezaal
Cafetaria
Diervriendelijk: huidieren 
van bezoekers zijn 
welkom
Duo-fiets
Fietsenstalling
Fitness
Garage
Huisbereide maaltijden
Kine- en 
bewegingsruimte
Logeerkamers voor 
gasten
Lounge
Misdienst
Mobiele keuken
Moestuin
Ontspanningsruimte
Open huis
Oproepstysteem
Petanquebaan
Relaxatiebaden
Reminiscentieruimte
Restaurant
Rokersruimte
Rolstoeltoegankelijk
Ruime kamers met veel 
lichtinval
Salon
Schoonheidssalon
Speelzone voor (klein)
kinderen
Stadstuin
Terras
Terrassen
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Tuin met vijver
Tuin met wandelpaden
Tuinkamers
TV-zalen
Verschillende leefruimtes
Wellness
WiFi
Zwembad

Zorgaanbod
(Semi-)valide zorg
Animatie
Apotheker
Beschermde afdeling 
voor senioren met 
dementie en Alhzeimer
Dokter aan huis
Ergotherapie
Invalide zorg
Kinesitherapie in onze 

speciale kineruimtes
Logopedie
Medicatierobot
Medisch Centrum
Palliatieve zorg
Parkinson
Psycholoog
Tovertafel
Verpleging en verzorging
Woon- en leefteam
Zorgpermanentie

Omgeving
Groene omgeving
In het stadscentrum
Openbaar vervoer nabij
Parking
Vlakbij het centrum
Winkels op 
wandelafstand

Type verblijf
Assistentiewoningen
Dagverblijf
Herstelverblijf
Kortverblijf
Periodiek verblijf
Permanent wonen
Tijdelijk verblijf

Dienstverlening
Conciërge
Dagelijkse activiteiten
Eigen chefkok
Externe was- en 
strijkdienst
Gebruikersraad
Huisbereide maaltijden
Kapper
Klusjesdienst
Krant- en postbedeling 
op de kamer
Mani- & pedicure
Manicure
Misdienst
Nachtpermanentie
Onderhoudsdienst
Ontbijt- en avondbuffet
Pedicure
Poets- & klusjesdienst
Poetsdienst
Polyvalente zalen
Schoonmaakdienst
Strijkdienst
Vol pension
Was- en strijkdienst
Wasdienst
Woonassistente
Zorgbib

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers
Appartement met 1, 2 of 
3 slaapkamers
Assistentiewoning met 1 
slaapkamer
Assistentiewoning met 1 
of 2 slaapkamers

Assistentiewoning met 1, 
2 of 3 slaapkamers
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Koppelkamer
Zorgflat

Bereikbaarheid
Centraal gelegen
Groene en autoluwe 
omgeving
Grote supermarkt en 
andere winkels vlakbij
Mooie fiets- en 
wandelomgeving
Openbaar vervoer vlakbij
Supermarkt en apotheek 
op wandelafstand
Vlakbij station




