
Heiberg

B e e r s e

In een groene oase van rust ligt woonzorgcentrum Heiberg. Senioren kunnen 
er terecht voor een lang of kort verblijf. Dankzij onze jarenlange ervaring in 
seniorenzorg bieden we u alleen de allerbeste zorg. Sinds maart 2012 ontvangen 
we u ook graag in een van de 60 assistentiewoningen in het nieuwe complex vlak 
naast het rusthuis. Bij Heiberg hebben bewoners en familie volop inspraak in het 
dagelijkse reilen en zeilen van de werking.

Heiberg
Heibergstraat 17
2340 Beerse
tel. 014 61 57 88 
heiberg.admin@armonea.be
www.armonea.be/heiberg

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Het is goed om hier 
te wonen en ik heb 
veel plezier met het 
verzorgend personeel, 
de medebewoners en 
hun familie. Ik voel me 
hier thuis.”
C.M. (81 jaar)

Over Heiberg 
In het landelijke Beerse liggen het 
woonzorgcentrum en de stijlvolle 
assistentiewoningen van residentie 
Heiberg. Senioren kunnen hier niet alleen 
terecht voor een vast verblijf, maar ook 
voor een kort- of herstelverblijf. In de 
verschillende verblijfsmogelijkheden staat 
een gespecialiseerd team van medewerkers 
doorlopend voor u klaar. We staan u bij met 
advies over de geschikte woonvorm, indien 
gewenst. 

Het zorgteam garandeert een optimale 
zorg en dienstverlening, met respect voor 
uw privacy en rekening houdend met uw 
persoonlijke behoeften en wensen. En 
dankzij een moderne oproepinstallatie leeft 
u met een gerust gemoed. In geval van nood 
staat een medewerker zo bij u.

30 jaar ervaring
Heiberg heeft een uitstekende reputatie 
dankzij onze ervaren medewerkers. Zij 
zorgen ervoor dat u zich onmiddellijk 
thuis voelt. We bieden zorg op maat voor 
iedereen. Zo beschikken we ook over een 
beschermde afdeling voor bewoners met 
dementie. Bovendien garanderen onze 
zorgmedewerkers constante opvolging 
en begeleiding; we streven ernaar dat de 
bewoners genieten van elke dag. 

Uw mening telt
Goed overleg staat bij ons hoog op de 
agenda. Daarom beginnen we met een 
kennismakend gesprek waarin u ons alles 
kunt vertellen over uw levensloop, hobby’s 
en gewoonten. Op basis daarvan zorgen we 
voor een persoonlijke opvolging. Maar ook 
wederzijds begrip tussen familie, bewoners 
en medewerkers is belangrijk voor de 
goede gang van zaken. Daarom organiseren 
we regelmatig een familieraad en een 
gebruikersraad voor de residenten. 

Gezond eten 
Heiberg beschikt over een eigen warme 
keuken waarin ervaren koks dagelijks het 
beste van zichzelf geven. Elke dag serveert 
het restaurant versbereide en gevarieerde 
gerechten. Samen met familie of andere 
bewoners kunt u genieten van een rustige 
maaltijd in de huiselijk ingerichte bar.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot 
Fitness 
Rokerslokaal
Tv-ruimte
Petanquebaan

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verpleging
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Valide 
Semi-valide
Invalide 

Omgeving
Groene omgeving
Rustige ligging
Openbaar vervoer nabij
Parking 

Type verblijf
Kort verblijf
Permanent wonen
Herstelverblijf 

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Misdienst 
Nachtwacht
Pedicure  
Poetsdienst 

Type woningen
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers
Eénpersoonskamer
Koppelkamer

Bereikbaarheid
Heiberg ligt in de 
onmiddellijke omgeving 
van het centrum. 
Via de bushalte 
“Heibergstraat” bent u 
snel in het centrum of in 
nabijgelegen steden zoals 
Turnhout, Zoersel en 
Antwerpen.

> Meer informatie? www.armonea.be/heiberg

Onze troeven
• Gemotiveerde medewerkers met 

jarenlange ervaring 
• Verschillende woonvormen: 

assistentiewoningen, 
woonzorgcentrum, revalidatie en 
kortverblijf

• Beschermde afdeling voor bewoners 
met dementie  

• Rustige ligging tussen het centrum van 
Vosselaar en Beerse

• Elke mening telt tijdens de gebruikers- 
en familieraad 
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