
Binnenhof

Me r k sp la s

In het dorpscentrum van Merksplas vindt u woonzorgcentrum Binnenhof. In dit 
moderne nieuwbouwcomplex is het zeer aangenaam vertoeven. Hier staan onze 
medewerkers dagelijks klaar om 65 bewoners met de beste diensten en zorgen te 
ondersteunen. We staan garant voor een open en vlotte communicatie. Graag nemen 
we de tijd om te luisteren naar uw verhaal en stemmen daar onze diensten op af. Zo 
kunt u het leven leiden zoals u dat wenst.

Binnenhof
Albertstraat 2
2330 Merksplas
tel. 014 76 68 00 
binnenhof.admin@armonea.be
www.armonea.be/binnenhof

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Hier krijg ik de 
dagelijkse zorg die 
ik nodig heb. Het 
enthousiaste team staat 
de klok rond klaar om 
mij en mijn vrouw te 
helpen. Genieten.”

Over Binnenhof
Het Binnenhof ligt in het centrum 
van Merksplas dichtbij Turnhout. Hier 
combineren we comfort met professionele 
dienstverlening. Daarenboven is het 
woonzorgcentrum uitgerust met uitgebreide 
technologie om u zorg op maat te leveren. 
Naast onze zorgverleners is er ook altijd 
een kinesist, ergotherapeut en een palliatief 
team aanwezig. 

In ons woonzorgcentrum stimuleren we een 
rijk gemeenschapsleven. U kunt er gezellig 
samenkomen in de bar of in een van de 
zithoeken. Wenst u alleen te genieten, dan 
kunt u ontspannen in de relaxatiekamer. U 
kunt ook vragen naar een relaxatiebad om 
helemaal tot rust te komen. 

Open huis
In Binnenhof heerst een warme, huiselijke 
sfeer. We beschikken over grote kamers 
die u kunt inrichten naar uw eigen smaak. 
Zo voelt u zich helemaal thuis. Ook koppels 
kunnen bij ons terecht in een van de vier 
tweepersoonskamers. Bovendien staan 
onze deuren de dag door open voor uw 
genodigden. In ons open huis zijn familie 
en vrienden altijd welkom. Op die manier 
creëren we een warm kader waar u zich 
helemaal op uw gemak voelt. 

Zorg die bij u past
Ons woonzorgcentrum is uitgerust met 
uitgebreide technologie ter ondersteuning 
van de dienstverlening. Zo beschikken we 
over een centraal oproepsysteem dat onze 
bewoners op elk moment van de dag de 
nodige hulp verzekert. Ons gemotiveerd en 
multidisciplinair team staat doorlopend klaar 
om u de zorg te geven die u nodig hebt. We 
werken ook nauw samen met de omliggende 
ziekenhuizen en verschillende artsen.

Tal van activiteiten
Dagelijks organiseren we tal van activiteiten 
waaraan u vrij kunt deelnemen. Zo zijn er 
wekelijkse bewegingssessies en gaan we 
geregeld zwemmen. Daarnaast kunt u 
petanque spelen met medebewoners en 
dagen we u uit tot geheugentrainingen. 
Ook geven we u inspraak in de 
activiteitenkalender. Tijdens de 
gebruikersraad horen we graag uw mening 
hierover.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Relaxatiebad

Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie (extern)
Verpleging
Verzorging  

Omgeving
Openbaar vervoer
Parking
Nabij dorpskern

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Misdienst
Nachtwacht
Pedicure
Poetsdienst
Was- en strijkdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Binnenhof bevindt 
zich op 500 meter van 
Merksplas centrum. Via 
de bushalte “Merksplas 
Dorp” hebt u een vlotte 
verbinding naar onder 
andere Antwerpen en 
Turnhout.

> Meer informatie? www.armonea.be/binnenhof

Onze troeven
• Dagelijkse activiteiten verzorgd door 

onze enthousiaste medewerkers
• Warme en huiselijke sfeer
• Ideaal gelegen in het centrum van 

Merksplas
• Open zorgcultuur
• Relaxatiekamer met bad om helemaal 

tot rust te komen
• Uw mening staat centraal tijdens de 

gebruikersraad. 
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