
Ter Meeuwen

Me e u we n- G r u i t r o de

In Ter Meeuwen bieden we u zorg op maat terwijl u vooral geniet van het leven. 
U vindt ons pal in het centrum van Meeuwen-Gruitrode, naast een parkje en op 
wandelafstand van de supermarkt en andere winkels. We beschikken over kamers 
in ons woonzorgcentrum en over assistentiewoningen (te koop of te huur). Zoekt u 
een kort herstelverblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname? Ook dan bent u van 
harte welkom.

Ter Meeuwen
Torenstraat 15
3670 Meeuwen-Gruitrode
tel. 011 710 800 
termeeuwen.admin@armonea.be
www.armonea.be/termeeuwen

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“De aanpak is erg 
hartelijk en het eten 
perfect. Bovendien zie 
ik hier het Meeuwer 
dorpsleven van op de 
eerste rij.”
Hubert Bloemen, resident

Over Ter Meeuwen
In 2015 openden we de deuren van onze 
voorziening waar we onze bewoners naast 
een uitstekende zorg- en dienstverlening 
een warme thuis bieden. U verblijft in een 
ruime kamer die u naar wens inricht. In de 
zithoeken of leefruimtes kunt u rustig lezen 
of gezellig keuvelen. Een wandeling in onze 
binnentuin of een verwenkoffie op ons grote 
zonneterras? Alles kan. U leeft bij ons zoals 
u het zelf wilt, in alle vrijheid en privacy.

Verblijf op maat
Onze accommodatie is tot in de 
puntjes verzorgd. Alle kamers in het 
woonzorgcentrum zijn drempelloos 
en voorzien van brede deuren en een 
inloopdouche. Onze assistentiewoningen 
zijn ideaal voor mobiele senioren die graag 
kunnen rekenen op de nodige zorg, maar 
geen toegevingen willen doen op het 
vlak van privacy en zelfstandigheid. Elke 
flat heeft een privéterras of zicht op de 
binnentuin. Met het domoticasysteem, 
draadloos internet, tablets en digitale tv is 
het bovendien erg comfortabel wonen.

Uitstekende zorg
Ons team van zorgprofessionals staat de 
klok rond voor u klaar. Met oog voor uw 
wensen bieden onze medewerkers u de 
zorgen die u nodig hebt. Daarnaast kunt u 
een beroep doen op een brede waaier aan 
diensten: kamerschoonmaak, postbedeling, 
administratieve ondersteuning enzovoort.

Genieten van elke dag
…dankzij een hartelijke babbel met onze 
medewerkers, een deugddoende wandeling 
in de tuin of een verrassend moment tijdens 
een van onze activiteiten. Ook uw bezoekers 
zijn op elk moment welkom om u te 
vergezellen. Kortom, alle ingrediënten voor 
een warm verblijf.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Ontbijtbuffet

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

Omgeving
Centrum
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Poetsdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
Gelegen in het centrum 
van Meeuwen-Gruitrode
Ziekenhuis Oost-
Limburg (campus St.-
Jan, Genk), Ziekenhuis 
Overpelt en Ziekenhuis 
Maas en Kempen 
(campus Maaseik) liggen 
alle 3 op ongeveer 20 
kilometer afstand.
De bushalte ‘Meeuwen 
Kerk’ (bus 33) bevindt 
zich op 300 meter van 
onze voorziening.

> Meer informatie? www.armonea.be/termeeuwen

Onze troeven
• Centrale locatie met winkels op 

wandelafstand
• Ruime kamers en flats met het 

modernste comfort
• Domoticasysteem, tablets en draadloos 

internet
• Groot zonneterras en rustig gelegen 
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