
Hestia

We m m e l

Wilt u in een rustgevende en groene omgeving wonen, maar toch niet ver weg 
van dorpskernen Wemmel, Meise en Strombeek-Bever? Dan bent u bij Hestia 
aan het juiste adres. In woonzorgcentrum Hestia kunnen 222 bewoners terecht 
voor dagopvang, kortverblijf of permanent wonen. Maar ook in de 30 nieuwe 
assistentiewoningen genieten residenten zorgeloos van de beste zorg, heerlijke 
maaltijden en ontspannende activiteiten.

Hestia
Zijp 20
1780 Wemmel
tel. 02 460 41 43
hestia@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“In Obberg, het 
dagverblijf van 
Hestia, voel ik me op 
mijn gemak. Mijn 
dag is gevuld met 
ontspannende en leuke 
activiteiten, waardoor 
ik ’s avonds met een 
glimlach huiswaarts 
ga.”

Over Hestia
Woonzorgcentrum Hestia en 
assistentiewoningen Villa Marie-Louise 
bieden alles wat u nodig hebt. De moderne 
infrastructuur maakt van Hestia een 
aangename, comfortabele plaats waar u 
uzelf kunt zijn. Ons team staat de klok rond 
voor u paraat om u de nodige zorg te bieden. 
Bijzondere wensen of verwachtingen? 
Wij houden er rekening mee. Bovendien 
worden bewoners met dementie steeds 
opgevangen in onze afzonderlijke afdeling. 
Ons zorgpersoneel voorziet aangepaste zorg 
en therapie. 

De juiste hulp op het juiste moment
Iedere bewoner heeft andere noden, 
behoeften en verwachtingen. De 
accommodatie, de dagbesteding en de 
verzorging zijn dan ook op u afgestemd. 
Naast ons professionele zorgpersoneel 
kunnen we rekenen op een helpende hand 
van een gemotiveerd vrijwilligersteam. Zij 
ondersteunen onze vaste medewerkers 
in hun dagdagelijkse taken. Bij hen kunt u 
of uw familie op elk moment van de dag 
terecht voor een warme babbel of een 
luisterend oor. 

Ontspanning en gastronomisch genieten
De gemoedelijke en vriendschappelijke 
sfeer, de ontspannende activiteiten én de 
glimlach op het gelaat van onze bewoners: 
Hestia bruist van leven! Ons professionele 
keukenteam zorgt dagelijks voor versbereide 
maaltijden. Wat vindt u belangrijk? Wat 
houdt u bezig? Daarop steunt onze hele 
dienstverlening, zodat u zich goed voelt bij 
ons.

Villa Marie-Louise 
Wilt u zelfstandig wonen, maar toch 
kunnen rekenen op de juiste, professionele 
zorg? Dan kunt u in onze nieuwe 
assistentiewoningen terecht. De 30 
comfortabel uitgeruste flats openden begin 
2016 hun deuren onder de naam Villa 
Marie-Louise. Proef de dagverse maaltijden, 
breng een bezoek aan het kapsalon of houd 
uw conditie op peil in de fitnessruimte. De 
mogelijkheden zijn legio. Ook besteden we 
extra aandacht aan uw privacy en veiligheid, 
zodat u zich nergens zorgen over hoeft te 
maken. 

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Fitness
Conciërge
Beveiliging 
Alarmsysteem
Bibliotheek

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

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels en banken op 
ruime wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Poetsdienst 
Wasserij
Woonassistentie 
Eredienst
Technische dienst
Nachtwacht 

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Ziekenhuis UZ Jette in 
de omgeving
Bushalte met diverse 
verbindingen op enkele 
meters
De kerk van Wemmel in 
de nabijheid
Op 2 kilometer van de 
plantentuin van Meise> Meer informatie? www.armonea.be/hestia

Onze troeven
• Modern woonzorgcentrum geopend in 

2013
• Assistentiewoningen in 2016 geopend
• Dagverse keuken met overheerlijke 

maaltijden
• Kwalitatieve zorg- en dienstverlening
• Comfortabel uitgeruste 

assistentiewoningen
• Beschermde afdeling voor bewoners 

met dementie
• Professioneel animatieteam
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