
Dageraad

A n t we r p e n

De huiselijke en familiale sfeer in woonzorgcentrum Dageraad geven u vanaf 
het eerste moment een warm gevoel. Het vriendelijke zorgpersoneel creëert een 
aangename ruimte waar u zich thuis voelt. Ons woonzorgcentrum biedt een thuis 
voor 94 senioren in hartje Antwerpen. Op wandelafstand valt er altijd iets te 
beleven. Naast gespecialiseerde zorg zijn de hoge comfortgraad en het uitgebreid 
dienstenpakket dé troeven van het huis.
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“Het personeel van het 
schoonheidssalon legt 
mij elke dag opnieuw 
in de watten. Zo kom ik 
trots en stralend voor 
de dag.”

Over Dageraad
Woonzorgcentrum Dageraad ademt 
huiselijkheid en comfort. Zowel het 
zorgpersoneel als de bewoners dragen 
vriendschap hoog in hun vaandel. Speel 
samen met de andere residenten een 
wedstrijd op de petanquebaan of drink 
gezellig een koffie in de bar of op het terras. 
Bovendien staan onze deuren altijd open: 
vrienden en familie zijn op elk moment van 
de dag welkom. 

Ook de omgeving heeft heel wat moois te 
bieden. Dageraad ligt op een boogscheut 
van het kloppende hart van Antwerpen. 
Door de ideale ligging, de gezellige sfeer en 
het uitgebreide dienstenpakket voelt u zich 
in Dageraad meteen thuis.

Het welkomstgevoel overheerst
Dageraad is uw nieuwe warme thuis met 
een huiselijke sfeer. Elke bewoner kan zijn 
ruime kamer met persoonlijke badkamer 
naar eigen smaak inrichten. Bovendien zijn 
vrienden en familie steeds welkom. Samen 
een frisse neus halen? Dat kan! De gezellige 
stadstuin met ruim terras en de talrijke 
wandelpaden in de omgeving laten u toe de 
benen te strekken, samen met bewoners of 
bezoekers. 

Dag na dag genieten
Kies zelf uit ons uitgebreide dienstenaanbod 
en geniet zoals u het wilt. In het kapsalon 
en het schoonheidsinstituut kunt u zich 
van kop tot teen laten verwennen. Niet 
alleen organiseren onze gemotiveerde 
medewerkers tal van leuke activiteiten op 
maat; ook op culinair vlak blinkt Dageraad 
uit met dagverse, smakelijke maaltijden en 
overheerlijke buffetten. 

De gepaste zorg voor een gerust gemoed
Iedereen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. 
Doordat we inspelen op uw individuele 
noden, wensen en gewoontes, krijgt u in 
Dageraad altijd de zorg die bij u past. Ons 
gekwalificeerde zorgpersoneel geeft elke 
dag opnieuw het beste van zichzelf. Ook 
op de aangepaste afdeling voor personen 
met dementie creëert ons personeel een 
warme thuis en staan we tegelijk garant voor 
uitstekende zorg.

Praktisch

Faciliteiten
Lobbybar
Restaurant
Oproepsysteem
Terras 
TV-ruimte
Rokersruimte 
Schoonheidsinstituut
Wifi hotspot
Fitness
Winkel
Kamers met eigen 
sanitair en TV

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

Omgeving
Vlakbij stadscentrum
Winkels in de buurt
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie 
Poetsdienst
Kapper
Pedicure
Manicure
Massages
Misdienst
Klusjesdienst
Nachtwacht 

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer 
Luxekamers met 
servicepakket

Bereikbaarheid
Ziekenhuis GZA, 
campus Sint-Vincentius 
op minder dan 1 km 
Station Antwerpen 
Centraal nabij
Vlot bereikbaar met 
openbaar vervoer

> Meer informatie? www.armonea.be/dageraad

Onze troeven
• In het bruisende centrum van 

Antwerpen, vlakbij Dageraadplaats, vlot 
bereikbaar met openbaar vervoer

• Verzorgde stadstuin met groot terras
• Moderne kamers met een persoonlijke 

touch
• Kapper en schoonheidsinstituut ter 

plaatse 
• Dagverse keuken met uitgebreid 

ontbijt- en avondbuffet 
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