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www.armonea.be/dewyngaert

De Wyngaert is een sfeervol open huis in de groene gordel in Rotselaar. In ons
woonzorgcentrum geven we 127 residenten de beste zorgen. En dat voor zowel
valide en mindervalide personen als senioren met dementie. Wie volledig
zelfstandig wil wonen maar graag van extra zekerheid geniet, kan terecht in onze
12 assistentiewoningen. Naast uitstekende zorgen bieden, laten we onze bewoners
vooral graag genieten: met talrijke activiteiten, lekker eten en een gezellige sfeer.

Over De Wyngaert
Met meer dan 35 jaar ervaring begrijpen we
heel goed dat zorg- en dienstverlening op
maat erg belangrijk zijn. Onze medewerkers
houden steeds rekening met uw behoeften
en wensen. Naast de beste zorg kunt u bij
ons team terecht voor een babbel of een
luisterend oor. Senioren met dementie
rekenen op een aangepaste verzorging.
Onze voorziening heeft een beschermde
afdeling en vrij te gebruiken snoezelbaden
met bubbelbad, etherische oliën en
rustgevende muziek.

“

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

Als de harmonie van
Rotselaar langskomt,
amuseren we ons
kostelijk. We beginnen
spontaan mee te zingen
met de bekendste
melodieën van weleer.”

Onze troeven
• In een groene omgeving, maar dicht bij
het centrum van Rotselaar
• Gratis snoezelbaden met etherische
oliën en muziek voor personen met
dementie
• Tal van leefruimtes en zithoekjes
• Feestzaal beschikbaar
• Gezonde keuken, met inspraak van de
bewoners bij de menukeuze.

Goed omringd
U verblijft in een ruime, huiselijke omgeving.
In de verschillende leefruimtes, zithoeken,
het ontspanningslokaal of de ruime tuin
leest u bijvoorbeeld rustig in de huiskrant
met nieuwtjes over ons centrum of beleeft u
fijne momenten met onze medewerkers, de
medebewoners of uw bezoekers. Vrienden
en familie zijn de hele dag welkom. Onze
feestzaal is trouwens ideaal voor belangrijke
dagen die u graag met uw dierbaren viert.
Perfect uitgeruste kamers
In ons woonzorgcentrum beschikt elke
kamer standaard over een bed, tafel,
nachtkastje, stoel en kleerkast. Geeft u
graag een eigen toets aan de ruimte? Dat
kan zeker. In uw kamer hebt u ook een eigen
badkamer met alle voorzieningen, net zoals
een aansluiting voor tv, telefoon en internet.
Hulp nodig van onze medewerkers? Dankzij
een modern oproepsysteem zijn ze steeds
dichtbij.
Inspraak in de keuken
In onze keuken kookt onze chef
dagelijks een verse maaltijd met lokale
seizoensproducten. Hij geeft de bewoners
daarbij graag inspraak over de menukeuze
en luistert achteraf naar hun mening. Naast
versbereide maaltijden voorzien we ook
dagelijks vers fruit.

> Meer informatie? www.armonea.be/dewyngaert

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Tv-ruimte
Rokerslokaal
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Semi-/invalide
Valide
Omgeving
Groene omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
Nachtwacht
Poetsdienst
Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Appartement met 1
slaapkamer
Bereikbaarheid
Onze voorziening ligt in
een groene omgeving,
maar dicht bij het
centrum.
UZ Leuven ligt op een
15-tal kilometer van De
Wyngaert.
De bushalte ‘De
Wyngaert’ ligt op
wandelafstand van onze
voorziening.
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