
Leef precies
zoals thuis!

VORDENSTEIN
Ridder Walter van Havrelaan 16
2900 Schoten

RESERVEER NU

03 680 34 00

Contacteer ons:
Ann Rouchet, Directrice

Ridder Walter van Havrelaan 16 - 2900 Schoten
vordenstein@orpea.net - www.orpea.be/vordenstein

met de auto 3 km vanaf E19, afrit 5 Kleine Bareel met de bus lijn 600/601/602  
(halte Wilgendaalstraat) met de tram Merksem P+R Fortsteenweg

Restaurant

Elke ochtend kan U genieten van een evenwichtig en gevarieerd ontbijt op uw kamer.  
De lunch en het diner worden aan tafel geserveerd in het restaurant waar U uw familie  
dagelijks kan uitnodigen om mee te tafelen. Onze kok en zijn team bieden U een verzorg-
de keuken aan die ter plaatse wordt bereid.

Dagelijks gevarieerde animatie

Iedere dag biedt ons animatieteam gevarieerde individuele of groepsanimaties aan die afge-
stemd zijn op de bewoners.

Ontdek de video van onze
residentie op:



Een verantwoord
engagement
Orpea maakte van ethiek al-
tijd al een speerpunt en het 
ligt de organisatie dan ook 
nauw aan het hart. Naast 
het technische aspect van 
de opvang, valt dit vooral 
op in de permanente verbe-
tering van de verzorging en 
begeleiding aangeboden aan 
bewoners.

Leef precies zoals thuis in alle veiligheid

Bent U ook op zoek naar net dat ietsje meer, een plaats 
waar U zich welkom voelt, waar de zorg centraal staat 
en de natuur niet ver weg is, waar een interne culinai-
re keuken U kan verwennen en geen bezoekuren gelden? 
Een plek niet ver van winkels, openbaar vervoer en toch 
dicht bij een oase van rust en groen. Zoek dan niet verder 
en wees welkom in woonzorgcentrum Vordenstein, waar 
zorg voor het individu, familie en vrienden, eerlijkheid en  
respect, luxe en weelde centraal staan.

De zorg en het team

Woonzorgcentrum Vordenstein respecteert ieders privacy 
en biedt de zekerheid van een gepersonaliseerde begelei-
ding. Een goed opgeleid team staat steeds voor U klaar 
en heeft oog voor ieders behoeften. Om een persoonlijke 
en hoogwaardige verzorging te garanderen, stippelt een 
multidisciplinair team voor elke bewoner een zorgplan uit 
in samenspraak met de bewoner en zijn familie. Wij willen 
onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn en 
hen de kans bieden om een rijk en dynamisch sociaal leven 
te ontwikkelen.

Huisvesting

Comfortabele kamers
Alle kamers, zowel voor echtparen als voor alleenstaanden, zijn 
uitgerust met een badkamer met inloopdouche, een hoog-laag 
bed, een oproepsysteem, een telefoon-, tv- en internetaanslui-
ting. Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen de be-
woners kleine meubels en decoratievoorwerpen meebrengen.

Leef- en ontmoetingsruimtes
Voor uw comfort en welzijn, stelt de residentie U gezellige 
en comfortabel ingerichte salons ter beschikking waar U kan 
samenkomen met de andere bewoners of rustig uw familie kan 
ontvangen.

Ons team is samenge-
steld uit goed opgeleide 
profes sionele zorgver-
leners die streven naar 
welzijn voor de mensen 
die aan hen worden toe-
vertrouwd.

Contacteer ons  
voor meer info of 

een bezoek:
03 680 34 00
of via e-mail:

vordenstein@orpea.net

Bekijk de foto’s van  
onze residentie:
www.orpea.be/

vordenstein


