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Wommelgheem is een sfeervolle voorziening, aangenaam gelegen tussen het groen
op het domein van een gerestaureerd kasteel. Onze bewoners beschikken over een
grote kamer die ze met hun eigen meubels naar smaak kunnen inrichten. U rekent
hier op de beste zorgen van ons deskundige zorgteam. Met een kinderdagverblijf in
het gebouw, kunnen we wekelijks gezamenlijke activiteiten aanbieden. U voelt zich
hier in een mum van tijd thuis dankzij een ideale mix van zorg en recreatie.

Over Wommelgheem
In woonzorgcentrum Wommelgheem
vertoeft u in een rustige omgeving op
wandelafstand van de dorpskern. We
garanderen u een verblijf in een open
en huiselijke sfeer. Onze kamers en
appartementen zijn voorzien van alle
comfort, waaronder een oproepsysteem.
Onze medewerkers zijn op elk moment in de
buurt om u de beste zorg te verlenen.

“

V.U.: Armonea NV ∙ François Sebrechtslaan 40 ∙ 1080 Brussel ∙ RPR (Brussel) 0889.421.308 ∙ BE47 3200 7696 0880

’s Zomers is het
heerlijk genieten op
het caféterras. Zicht op
het kasteel, de zon op
mijn gezicht: meer heb
ik niet nodig om me
helemaal op te laden.”

Onze troeven
• Rustig gelegen, maar toch dicht bij het
centrum van Wommelgem
• Ruime kamers in een warme, huiselijke
sfeer
• Ervaren multidisciplinair team dat de
bewoners door en door kent
• Gespecialiseerde zorg voor senioren
met dementie
• Tal van recreatiemogelijkheden en
wekelijkse ontmoetingen met de
kinderen van het kinderdagverblijf.

Kwalitatieve zorg
We beschikken over een goed georganiseerd
multidisciplinair zorgteam. De professionele
en tegelijk persoonlijke aanpak van onze
medewerkers maakt dat ze perfect op de
hoogte zijn van de noden en wensen van
onze bewoners. Binnen een gespecialiseerde
afdeling geven wij senioren met dementie
aangepaste zorg. Opleiding en bijscholing
zorgen ervoor dat we de kwaliteit van onze
verzorging continu kunnen aanscherpen.
Ruim diensten- en recreatieaanbod
We willen dat u zich goed in uw vel voelt.
Daarom respecteren we uw privacy en
proberen we zo goed mogelijk in te spelen
op uw persoonlijke wensen. Bij ons geniet
u van een waaier aan diensten. Ons
keukenteam bereidt dagelijks gezonde en
lekkere maaltijden, in ons kapsalon krijgt u
een frisse coupe en bij onze nagelstyliste
klopt u aan voor een manicure. Daarnaast
organiseren we ook geregeld activiteiten in
onze verschillende leefruimtes. In de tuin
kunt u uw medebewoners de loef afsteken
tijdens een partij petanque. Bij het opzetten
van een nieuwe dienst of de organisatie van
een activiteit houden we uiteraard zo veel
mogelijk rekening met de opmerkingen en
suggesties van bewoners en familieleden.
Thuiskomen
We doen er alles aan om het u naar uw zin
te maken. Familie en vrienden zijn op elk
moment van de dag welkom en mogen ook
hun trouwe viervoeters meebrengen. In de
gebruikersraad vragen we onze residenten
naar hun mening. Zo weten we uit eerste
hand of ze tevreden zijn over de dagelijkse
werking, en maken we Wommelgheem tot
een warme thuis.

> Meer informatie? www.armonea.be/wommelgheem

Praktisch
Faciliteiten
Bar / cafetaria
Beveiliging
Oproepsysteem
Eetzaal
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin (in mooi
kasteelpark)
Wifihotspot
Tv-ruimte
Rokersruimte
Fitness/sportruimte
Kinderdagverblijf
Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verzorging
Verpleging
Revalidatie
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Omgeving
Groene omgeving
(mooie tuin)
Openbaar vervoer nabij
Parking
Nabij stads- of dorpskern
Winkels op
wandelafstand
Type verblijf
Kort verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Was- en strijkdienst
Nachtwacht
Type woningen
Appartement met 1
slaapkamer
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Het WZC bevindt zich
dicht bij het centrum van
Wommelgem.
AZ Monica, Campus
Antwerpen ligt op 13
kilometer; Campus
Deurne op 5 kilometer.
Bushalte Wommelgem
Vremdesteenweg (bus
420 en 421) bevindt zich
op 1 kilometer afstand.
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