
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Populierenhof

He ve r l e e

Een oase van rust in de Leuvense rand: dat is residentie Populierenhof. Een 
residentie waar ruimte en groene uitzichten de boventoon voeren, op een boogscheut 
van de stad. Heerlijk is het om rustig buiten te flaneren of gezellig te genieten 
van een glaasje bij mooi weer. Maar ook binnen straalt elke leefruimte warmte en 
gezelligheid uit. Voor eender welke zaken kunt u op elk moment van de dag bij ons 
zorgzame personeel terecht.

Populierenhof
Populierenlaan 10
3001 Heverlee
tel. 016 20 14 64
populierenhof.admin@armonea.be
www.armonea.be/populierenhof



“

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Beveiliging 
Conciërge
Oproepsysteem
Terras
Restaurant
Rolstoeltoegankelijk
Wifihotspot
Tuin

Zorgaanbod
Verpleging
Verzorging
Kinesitherapie

Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking 
Winkels, 
grootwarenhuizen 
en banken in de 
onmiddellijke omgeving

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Poetsdienst 
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
UZ Gasthuisberg en het 
Heilig Hart ziekenhuis in 
de omgeving 
Buslijnen 7, 8, 9 en 395 
op 300 meter 
E314 en E40 
onmiddellijk te bereiken

Over Populierenhof
Residentie Populierenhof ligt aan de rand 
van een aangename woonwijk nabij het 
centrum van Heverlee. Onze 112 valide of 
semi-valide bewoners kunnen zich laten 
verwennen in ons kapsalon of een bezoek 
brengen aan het schoonheidssalon. Kies uit 
ons uitgebreide activiteitenaanbod en maak 
gebruik van onze professionele diensten 
en services. Wonen in Populierenhof is 
synoniem voor zorgeloos genieten van het 
leven. Door de warme vriendschapsband 
tussen de bewoners en het zorgpersoneel 
voelt u zich er meteen op uw gemak. 
Welkom in Populierenhof, uw nieuwe thuis!

De zorg voor uw comfort
We bieden u een totaal zorgpakket aan 
dat inspeelt op uw specifieke noden en 
behoeften. Wenst u naast onze traditionele 
hoteldiensten een beroep te doen op een 
kinesitherapeut of een ergotherapeut? 
Geen probleem. Zo kunt u wanneer u 
het fysiek wat moeilijker hebt, toch in 
onze service-residentie blijven wonen. 
Populierenhof betekent wonen met de 
beste zorgen voor een gerust gemoed. 

Menu of à la carte
In Populierenhof dragen wij een gezonde 
levensstijl hoog in het vaandel. Onze chef-
koks stellen alles in het werk om lichte 
maaltijden voor te schotelen. Daarbij geven 
ze de voorkeur aan seizoensproducten. Wij 
voorzien drie maaltijden per dag die in uw 
appartement worden opgediend. Wilt u met 
familie of vrienden à la carte eten? Ook dat 
kan, in uw appartement of in het gezellige 
salon.  

Ontspannen samen met andere bewoners
Onze bewoners houden van culinaire 
hoogstandjes. Regelmatig organiseren 
wij gastronomische evenementen 
zoals een heerlijk paasmenu, een 
kreeft- en oesterfestijn of een 
pannenkoekennamiddag. Voor een happy 
hour in de bar of een gezellig concert bent 
u bij residentie Populierenhof aan het juiste 
adres. Hebt u zelf een tof idee? Stel het 
ons zeker voor. Misschien is de volgende 
activiteit wel uw idee!

> Meer informatie? www.armonea.be/populierenhof

Onze troeven
• Hoogstaande gastronomische keuken
• Ideale ligging met goede bereikbaarheid
• Professionele thuisverpleging mogelijk
• Hoogstaande kwalitatieve 

administratieve omkadering
• Verrassende culinaire evenementen
• Familiale, ongedwongen sfeer in een 

aangenaam kader
• Groene, gezonde omgeving

Vroeger was ik gids 
in Planckendael. Al 
twee keer mocht ik 
mijn medebewoners 
gidsen in het prachtige 
dierenpark. Hun 
ogen schitterden! Iets 
kunnen geven, wat 
kan ik nog mooier 
meemaken?”
Mevrouw Cécilia Slabbinck, residente
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