
Park Kemmelberg

B e r c h e m

31 parels van assistentiewoningen bestemd voor 65-plussers tellen de 3 prachtige 
nieuwbouw assistentiewoningcomplexen in het hartje van Berchem. Een eigentijds 
geheel van gloednieuwe, hoogkwalitatieve assistentiewoningen met gezellige 
binnentuinen, en dit in de Antwerpse binnenstad, vlakbij de Antwerpse Ring en 
Singel  en zeer vlot bereikbaar per tram, bus of trein.

Park Kemmelberg
Grote Steenweg 175
2600 Berchem
tel. 03 690 08 99 of 03 235 30 30
kemmelberg@armonea.be
www.armonea.be

ASSISTENTIEWONINGEN



“Het doet deugd om me 
hier elke dag thuis te 
voelen en te genieten 
van de kleine dingen”

Over Park Kemmelberg
Park Kemmelberg biedt een thuis aan 
senioren die naar sociaal contact en 
ondersteuning zoeken. Onze bewoners 
leven zelfstandig en worden geacht 
grotendeels zelfstandig te kunnen 
functioneren. Maar wat zij nodig hebben, 
kunnen wij aanreiken. We zijn graag het 
luisterende oor, de helpende hand, de 
ondersteunende factor… als de bewoners 
het ons vragen. Als onze bewoners ons niets 
vragen, respecteren wij hun zelfstandigheid, 
hun zelfredzaamheid, die we altijd zullen 
trachten in stand te houden en te 
ontwikkelen.

Genieten in alle comfort
Zowel op het vlak van onthaal als verblijf 
mag u rekenen op de allerbeste kwaliteit. 
U geniet van de traditionele basisdiensten 
en kiest vrij voor extra services zoals een 
poetsbeurt voor uw appartement of de 
opmaak van uw bed. Verder staan we in 
voor uw veiligheid. Dankzij een handig 
oproepsysteem doet u een beroep op snelle 
assistentie. 

Infrastructuur en Inrichting
U staat zelf in voor de persoonlijke inrichting 
van het appartement. Op deze manier 
kan U persoonlijke accenten leggen en 
uw appartement volledig aanpassen aan 
uw voorkeuren en stijl. Ieder appartement 
beschikt over een geïnstalleerde keuken 
aangepast aan de moderne noden (koelkast 
met diepvries, microgolf, afwasmachine, 
kookplaat met dampkap, voldoende 
opbergruimte,…). 
In de badkamer bevindt zich een 
inloopdouche, een toilet, een wastafel en 
spiegelkast.

Gezond eten
Park Kemmelberg maakt mede 
gebruik van de warme keuken van het 
woonzorgcentrum, waarin ervaren koks 
dagelijks het beste van zichzelf geven. Elke 
dag serveert het restaurant versbereide en 
gevarieerde gerechten. Samen met familie 
of andere bewoners kunt u genieten van een 
rustige maaltijd in de huiselijk ingerichte bar.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Tuin

Zorgaanbod
Kinesitherapie 
Verpleging 
Verzorging 

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving
Centrum

Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst (voor kleine 
klusjes)
Manicure
Pedicure

Type woningen
Appartement met  apart 
slaap- en woongedeelte 
(open keuken)
Appartement met apart 
slaap- en woongedeelte 
en aparte keuken

Bereikbaarheid
Het station van 
Berchem, tram- en 
busstations, de 
Antwerpse singel, de ring 
van Antwerpen 
en de grote invalswegen 
van en naar Antwerpen 
bevinden zich in de nabije 
omgeving.
Op wandelafstand vindt 
u de gezellige, sociale en 
culturele  dynamiek van 
de bruisende gemeente 
Berchem, alsook de 
Driekoningenstraat met 
zijn vele winkels.

> Meer informatie? www.armonea.be/parkkemmelberg

Onze troeven
• Uitstekende zorg- en dienstverlening

op maat
• Ideale ligging: in de bruisende

gemeente Berchem
• Een ruim activiteitenaanbod
• Culinaire verwennerij
• Waarborg van uw veiligheid dankzij ons

oproepsysteem
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