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In ons woonzorgcentrum De Lelie in Wezemaal – deelgemeente van Rotselaar –
bieden we sinds 2014 een gezellige woonplaats aan een honderdtal residenten. U
verblijft in een eigentijds complex dat rust en ruimte uitstraalt. Of u nu kiest voor een
verblijf in het woonzorgcentrum of in een assistentiewoning, telkens kunt u rekenen
op onze uitgebreide zorg- en dienstverlening, in een warme en aangename sfeer.

Over De Lelie
Bij De Lelie woont u erg rustig, maar
toch op wandelafstand van de dorpskern.
Wezemaal is bovendien omringd door het
groen: ’s Hertogenheide, Wijngaardberg,
Dunbergbroek… Al deze natuurgebieden
bevinden zich binnen een straal van 5 km. In
onze voorziening geniet u van een sfeervolle
omgeving met verschillende leeshoeken en
leefruimtes. Even een frisse neus halen?
Dat kan in onze tuin of op ons gezellige
terras. Ook uw vrienden en familie zijn op
elk moment welkom om u te vergezellen.

“

V.U.: Armonea NV ∙ François Sebrechtslaan 40 ∙ 1080 Brussel ∙ RPR (Brussel) 0889.421.308 ∙ BE47 3200 7696 0880

Elke middag eten
we een versbereide
maaltijd in het
restaurant en sluiten
we af met een lekkere
kop koffie. Genieten
geblazen!”

Onze troeven
• Groene omgeving, maar dicht bij de
dorpskern
• Eigentijdse inrichting
• Ruime kamers en flats
• Dagelijks verse maaltijden
• Ontbijt- en dinerbuffet
• Enthousiaste zorgverleners
• Nauwe samenwerking met lokale
organisaties

Aangenaam verblijf
Onze privévertrekken zijn eigentijds
ingericht en ruim: de volledig bemeubelde
kamers hebben een oppervlakte van
minstens 28 m². Wilt u graag zelf uw
meubels meebrengen, dan kan dit uiteraard.
De flats, die u volledig naar eigen smaak
kunt inrichten, gaan van 51 tot 59 m². Op
de kamer beschikt u over alle voorzieningen,
waaronder een eigen douche, koelkast en
draadloos internet.
Zorgen en diensten op uw maat
Ons ervaren zorgpersoneel staat klaar
voor een uitgebreide basiszorg, kine- en
ergotherapie. Senioren met dementie
bieden we een aangepaste zorg in een
veilige omgeving met een eigen tuin.
Verder maken we u het leven makkelijk
met diensten zoals kamerschoonmaak,
postbedeling en hulp bij administratieve
formaliteiten. Een bijkomende troef is onze
keuken. Dagelijks bereidt de kok een heerlijk
middagmaal met verse seizoensgroenten
en lokale specialiteiten. Voor het ontbijt
en avondmaal kiest u tijdens het buffet
uit verschillende soorten brood en beleg.
Geregeld schenken we een glaasje wijn bij
het diner.
Fijne sfeer
Naast een woonst en zorg bieden we
u een uitgebreid ontspanningsaanbod.
We organiseren regelmatig activiteiten
en uitstappen. Vaak samen met lokale
verenigingen en organisaties zoals de school
De Rank, die vlak naast ons centrum ligt.

> Meer informatie? www.armonea.be/delelie

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Rokersruimte
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Omgeving
Centrum (dorpskern)
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op
wandelafstand
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
24 uur op 24
permanentie
Poetsdienst
Woonassistentie
Type woningen
Assistentiewoning:
appartement met 1
slaapkamer voor 1 of 2
personen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
De Lelie ligt vlakbij het
centrum van Wezemaal.
UZ Leuven ligt op een
15-tal kilometer van De
Lelie.
De bushalte Wezemaal
School (bus 334)
bevindt zich op
wandelafstand.
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