
Groenveld

Wi l r i j k

Woonzorgcentrum Groenveld in Wilrijk telt 90 kamers in een modern en 
gemoedelijk kader. Naast het rusthuis bevinden zich eigentijdse assistentiewoningen 
(ook bekend als serviceflats). Een betere ligging is nauwelijks denkbaar: vlakbij 
bevinden zich verschillende parken, ideaal voor een verkwikkende wandeling en 
niet ver van het bruisende centrum. We focussen op uitstekende zorgverlening, met 
aandacht voor het individu. Bij ons geniet u elke dag van heerlijke maaltijden en fijne 
activiteiten naar keuze.

Groenveld
Spoorweglaan 1-3 
2610 Wilrijk
tel. 03 303 18 40
groenveld.admin@armonea.be
www.armonea.be/groenveld

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Ik word nauw 
betrokken bij de zorg 
van mijn vader. Ik weet 
op elk moment van 
de dag welke zorg hij 
nodig heeft, dat stelt 
me gerust.”

Over Groenveld
Ons woonzorgcentrum opende in 2011 
de deuren en koppelt een moderne 
infrastructuur aan een gezellig interieur en 
een warme sfeer. Ons ervaren zorgteam 
staat de klok rond voor u klaar. Zij weten 
meer dan wie ook dat een lach, een 
vriendelijk woord of een nuttige tip iemands 
dag kan maken. 

Net naast het woonzorgcentrum liggen 
32 moderne assistentiewoningen voor 
zelfstandige senioren die in alle vrijheid 
en privacy willen leven. Tegelijk hebben 
ze de gemoedsrust van een beschermde 
omgeving met dienstverlening. Groenveld 
biedt ook kortverblijf en thuisverpleging aan. 

Warme thuis
Wie binnenstapt bij Groenveld merkt 
meteen het gezellige, moderne interieur en 
de warme sfeer op. Hier kunt en mag u zich 
thuis voelen. We hebben grote en lichte 
kamers die u zelf mag inrichten. We doen 
er alles aan opdat u het hier naar uw zin 
hebt. U geniet dagelijks van onze dagverse 
keuken.

Persoonsgerichte zorg
We zijn trots op ons zorgbeleid en 
gekwalificeerd team dat de klok rond streeft 
naar optimale zorg, waarbij we focussen op 
het individu. Ons team is gespecialiseerd in 
de opvolging van wondzorg en de preventie 
van doorligwonden. We werken samen met 
verschillende diensten, zoals de Palliatieve 
Hulpverlening Antwerpen, ziekenhuizen 
in de buurt en verschillende artsen. We 
proberen uw familie nauw te betrekken bij 
de zorg. 

Specialist in dementiezorg
Op onze beschermde afdeling krijgen 
de bewoners een unieke omkadering 
met Dementia Care Mapping. Dit is een 
wetenschappelijke observatiemethode 
om het welbevinden van bewoners met 
dementie te verbeteren. De kracht van onze 
zorg schuilt in onze expertise en het feit dat 
we mensen met dementie in elk stadium als 
volwaardig individu benaderen.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Fitness- of sportruimte
Petanquebaan
Bibliotheek 

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Logopedie
Ergotherapie
Dementiezorg 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Fixatie-arm beleid

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking 

Type verblijf
Kortverblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Poetsdienst

Type woningen 
Assistentiewoning: 
studio’s en flats met 1 
slaapkamer
Woonzorgcentrum: 
Eenpersoonskamer en 
tweepersoonskamers 

Bereikbaarheid
Om het kwartier stopt 
er een bus om de hoek 
(Groenenborgerlaan), 
en met de auto bent u 
in een wip op de A12, de 
E19, de Singel of de Ring. 
Het woonzorgcentrum 
ligt vlakbij het Sint-
Augustinusziekenhuis 
(600 meter), 
verschillende parken (o.a. 
het Steytelinckpark op 
750 meter) en allerlei 
andere handelszaken en 
horecagelegenheden. 

> Meer informatie? www.armonea.be/groenveld

Onze troeven
• Grote kamers met veel licht
• Ligging: vlakbij grote invalswegen en 

openbaar vervoer 
• Gespecialiseerd in de zorg voor 

personen met dementie
• Dagverse keuken 
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