
Lakendal

Aa l s t

Lakendal ligt in een groen kader, pal in het centrum van het levendige Aalst. Ons 
woonzorgcentrum heeft 80 ruime, moderne kamers waaronder 2 kamers erkend 
kortverblijf en 6 kamers aangemeld herstelverblijf. Wie meer zelfstandig wenst 
te wonen kan kiezen voor één van onze 29 comfortabele assistentiewoningen. Bij 
ons kunt u elke dag genieten van lekkere huisbereide maaltijden, een uitstekende 
persoonsgerichte zorg, gevarieerde activiteiten, aangename warme contacten, 
een wandeling in de tuin, een streekbiertje in het Kaffé… Kortom: Lakendal staat 
synoniem voor genieten van het leven met een gerust gemoed.

Lakendal
Weggevoerdenstraat 29
9300 Aalst
tel. 053 43 21 00
lakendal.admin@armonea.be
www.armonea.be/lakendal

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Het zorgpersoneel 
van Lakendal levert 
een voortreffelijke 
service. Door de mond-
tot-mondreclame 
overtuigde ik mijn 
vrienden om ook hier 
te komen wonen.”

Over Lakendal
In 2014 opende Lakendal de deuren. 
Onze één- en tweepersoonskamers en 
flats zijn ruim, modern en comfortabel. 
Lakendal werd gebouwd op een vroegere 
textielnijverheidssite, te midden van de 
stad: een combinatie van gezelligheid, vlotte 
bereikbaarheid en nabijheid van winkels 
en horeca. Op onze site kunt u wandelen 
in de mooie aangelegde tuin, en kunnen 
bezoekers gratis parkeren.
Ons multidisciplinair team heeft oog voor 
wie u bent, wat u boeit, en stelt in overleg 
met u een persoonlijk zorgplan op.

Uw thuis
Onze medewerkers doen hun best om 
van uw nieuwe woonst een warme thuis te 
maken. Komen wonen in Lakendal betekent: 
uw gewoontes van thuis verderzetten en 
uw vertrouwde meubels meebrengen. 
Zelfs sommige huisdieren zijn ook welkom. 
Ons café is dagelijks open. Hier kan u 
gezellig vertoeven samen met uw familie en 
vrienden.

Lekker en gezond eten
Voor gastronomische verwennerij bent u 
aan het juiste adres. Onze koks bereiden 
lekkere en gezonde maaltijden voor u en 
uw familie en houden rekening met uw 
persoonlijke wensen. Bijkomend bieden we 
u een alternatief en een vegetarisch gerecht 
aan. Onze broodmaaltijden worden in 
buffetvorm gepresenteerd zodat u zelf kan 
kiezen uit een rijkelijk aanbod. 

Personen met dementie
Personen met dementie worden op een 
persoonsgerichte manier begeleid, indien 
nodig op de beschermde afdeling met 
belevingstuin en dieren. Onze medewerkers 
zijn gespecialiseerd in dementie, wat 
bijdraagt tot een rustige gemoedstoestand. 

Assistentiewoningen met eigen parking
Onze flats met balkon zijn uiterst geschikt 
voor mensen die nog zelfstandig kunnen 
wonen. Wij bieden diensten aan die u daarbij 
ondersteunen. U bepaalt zelf hoeveel u 
in het huishouden wil doen. U kan zelf 
koken of kiezen voor ons restaurant. Onze 
woonassistent luistert graag naar uw vragen 
en wensen.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Draagbaar 
oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Bibliotheek
Wifihotspot
TV-ruimte
Rokersruimte
Beveiliging
Rijdende zorgbibliotheek 

Zorgaanbod
Ergo- en kinesitherapie
Verpleging en verzorging 
Referentiepersoon 
Dementie, Wondzorg, 
Diabetes en Palliatieve 
zorg

Omgeving
Centrum van Aalst
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels en banken op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf
Herstelverblijf

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Nachtwacht
Poetsdienst 
Wasserij
Strijkdienst
Woonassistentie
Boodschappendienst 

Type woningen
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers 
Eénpersoonskamer 
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Onze-Lieve-Vrouw 
ziekenhuis en het 
Algemeen Stedelijk 
ziekenhuis in de 
omgeving
Bushaltes met 
verbindingslijnen op 
minder dan 100 meter 
van de voorziening
Op wandelafstand van 
het station in Aalst

> Meer informatie? www.armonea.be/lakendal

Onze troeven
• Gespecialiseerde zorg en infrastructuur 

voor personen met dementie
• Modern comfort en aangenaam 

woonkader
• Assistentiewoningen met balkon
• Ideale locatie biedt u alle voordelen van 

de stad
• Lekkere, gezonde en gevarieerde 

huisbereide maaltijden 
• Dagelijks keuze alternatief, vegetarisch 

gerecht
• Gratis parkeren
• Gratis gebruik van het Kaffé voor 

familiefeestjes
• Mooie tuin en belevingstuin 
• Kleine woonkernen - persoonlijke 

contacten
• Activiteiten naar eigen wens
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