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Aandacht voor ieders welzijn

Het genot van een goede omkadering

Bij woonzorgcentrum Park Lane kunt U rekenen op de professionele 

verzorging van een hedendaags woonzorgcentrum. U bent dag en nacht 

omringd door een team dat U begeleidt en verzorgt.

Genieten van respect en vertrouwelijkheid

Hier komt U volledig tot rust in een aangename sfeer. Park Lane biedt de 

topservice die U bij de groep Orpea overal in Europa kunt vinden. En dat 

betekent veel, want Orpea legt de lat hoog voor de zorgverlening aan 

senioren.

Park Lane respecteert uw privacy en biedt U de zekerheid van een 

gepersonaliseerde begeleiding. 

Genieten van een rijk sociaal leven

Bij woonzorgcentrum Park Lane is er altijd wat te doen. Ons team biedt 

animaties die zijn afgestemd op ons doelpubliek. Een fitnessuurtje, een 

hobbysessie, een museum bezoeken, een stadsbezoek of een optreden 

van een artiest? Wij organiseren het voor U.
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“Een oase van rust
midden in een bruisende stad.

Wat wil je nog meer?”
- Claire -
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In woonzorgcentrum Park Lane hebt U alles bij de hand dankzij de 

gemeenschappelijke ruimtes. Vanzelfsprekend is het volledige gebouw 

perfect toegankelijk voor mensen die van een rolstoel gebruikmaken. 

Voor bewoners die extra verzorging nodig hebben, is er een afzonderlijke 

snoezelruimte. Dat geeft hen de garantie op een persoonlijke begeleiding 

van topniveau.

Familie en vrienden hartelijk welkom

Goed volk op bezoek? Park Lane stelt een salon ter beschikking waar U uw 

familie in alle rust kunt ontvangen. Natuurlijk kunt U ze ook op uw kamer 

uitnodigen om lekker te keuvelen of televisie te kijken.

Hier wordt U in de 
watten gelegd

Houdt U ervan vertroeteld te worden? In woonzorgcentrum Park Lane 

bevindt zich een volledig uitgeruste wellnessruimte. Trek een baantje in het 

zwembad, vlij U neer in de ergonomische ligzetels of neem de tijd voor een 

gelaatsverzorging of pedicure. Om naar de kapper te gaan hoeft U niet 

eens de deur uit. Onze residentie is uitgerust met een eigen kapsalon waar 

onze kapster uw haar met de glimlach in de juiste plooi legt.
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Een goede nachtrust

Uw kamer is stijlvol ingericht. U zit heerlijk in de nieuwe zetels en bent 

omringd door uw eigen kleine meubeltjes en decoratievoorwerpen. Het is 

lekker slapen in uw ergonomisch en makkelijk verstelbaar bed. 

Met de gebruiksvriendelijke domotica roept U in een handomdraai de 

verpleging op. U telefoneert digitaal én met beeld. Op de interactieve 

televisie kijkt U naar uw favoriete televisieprogramma’s of kiest U uit het 

filmaanbod. En dankzij de internetaansluiting mailt en surft U zoveel als 

U wilt. 

Elke kamer is uitgerust met een hypermoderne badkamer met douche en 

de nodige steunpunten om U altijd op de been te houden.
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Culinaire hoogstandjes

Lekkere keuken 

In woonzorgcentrum Park Lane krijgt U het beste van het beste op uw bord. 

Daar zorgt chef-kok Yves Mattagne voor. Hij stelt persoonlijk de menu’s 

voor themamaaltijden en bu� etten op waaruit U elke dag kunt kiezen en 

geeft leiding aan het keukenteam van het hoogste niveau. Het spreekt 

voor zich dat het culinaire niveau in onze residentie niet te vergelijken is 

met dat in andere woonzorgcentra. Bij ons wordt U een echte fijnproever.

Sterrenchef Yves Mattagne

In de jaren 70 zette Yves Mattagne zijn eerste stappen in de horeca aan 

de Belgische kust. Nadat hij in enkele restaurants in binnen- en buitenland 

ervaring had opgedaan, opende hij in Brussel het restaurant Sea Grill, een 

restaurant dat gespecialiseerd is in vis- en schaaldieren. Met Sea Grill 

behaalde Yves Mattagne twee Michelinsterren. Ondertussen bouwde hij 

culinaire nevenactiviteiten uit, onder meer in zijn eigen atelier in Tour & 

Taxis in Brussel.



“Het stadspark ligt aan de overkant.
Op een bank in het zonnetje
geniet je hier van het groen.”

- Christine -

“Het stadspark ligt aan de overkant.
Op een bank in het zonnetje

“Het stadspark ligt aan de overkant.
Op een bank in het zonnetje
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Ontspannen in het stadspark

Zicht op een tuin van 14 ha

Iedereen in Antwerpen kent het stadspark met zijn kenmerkende bruggetje 

over de vijver. Dat stadspark ligt voor de deur van Residentie Park Lane. 

Beter kunt U het niet tre� en. Wenst U de sfeer van de stad op te snuiven, 

dan ligt het centrum binnen wandelafstand.



Een medisch team staat voor 
U klaar

Een goede omkadering verandert alles…

In woonzorgcentrum Park Lane bent U de klok rond omringd door een 

ervaren medisch team dat bestaat uit gediplomeerde verpleegkundigen, 

zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Ons 

team garandeert U een gepaste zorgverlening, in samenspraak met uzelf 

en uw familie.

Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn en hen de 

kans bieden om een sociaal leven te ontwikkelen. Zijn ze op een bepaald 

ogenblik aan meer verzorging toe, dan blijven zij in ons woonzorgcentrum 

en hebben ze recht op een aangepaste zorgverlening.
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Bereikbaarheid

Met de bus

Halte Van Eycklei [talrijke verbindingen met het stadscentrum en Groot 

Antwerpen].

Met de trein

Residentie Park Lane ligt op hooguit een kwartier wandelen van het 

Centraal Station. Familie die op bezoek komt, kan aan het station een ‘Velo’-

fiets nemen. Handig, want voor Residentie Park Lane is een Velo-station.

Met de auto

Met de auto bent U in vijf minuten van de ring ter plaatse. Parkeren kan in 

de buurt of in de Interparking aan de Appelmansstraat 25.
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Van Eycklei 34, 2018 Antwerpen

parklane@orpea.net - 03 287 18 00

www.orpea.be/parklane 


