
Den Brem

R i j ke vo r s e l

In een rustige woonwijk aan de rand van Rijkevorsel vindt u woonzorgcentrum Den 
Brem. Een gemoedelijk huis waar we de nodige aandacht schenken aan de landelijke 
tradities en gewoonten van de Kempen. 
Onze 120 bewoners krijgen een totaal woon- en zorgpakket dat inspeelt op hun 
specifieke noden en behoeften. Maar bovenal willen we dat zij het naar hun zin 
hebben. Daarom bieden we een uitgebreid aanbod aan passende diensten en 
activiteiten.

Den Brem 
Bremstraat 26
2310 Rijkevorsel
tel. 03 314 43 41 
brem.admin@armonea.be
www.armonea.be/denbrem

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Bijna elke namiddag 
staat er iets op 
het programma: 
een uitstap, een 
verjaardagsfeest, een 
zangactiviteit of een 
optreden. Hier hangt 
een aangename en 
hartelijke sfeer.”
Bewoonster Irma Claessens

Over Den Brem 
Den Brem is een sfeervol, open huis ‘op 
den buiten’, waar de deur voor vrienden 
en familie altijd openstaat. U bent samen 
met familie en vrienden welkom in de bar 
met terras, in de leefruimten en zithoeken. 
Ook huisdieren zijn bij ons welkom. Zo voelt 
iedereen zich hier op zijn gemak. 

Daarnaast verzekeren we u dat u de zorg 
krijgt die bij u past. Zodat u uw leven kunt 
leiden zoals u dat wilt, zonder zorgen. Uw 
welzijn is onze topprioriteit. 

Volop genieten 
Of het nu gaat over ontspanning, 
restaurantservice of verblijf: ons team 
staat dag en nacht voor u klaar om ervoor 
te zorgen dat u van elk moment kunt 
genieten. Dat doen we door veel aandacht 
te besteden aan goede zorg, een (kaart)-
spelletje, leuke uitstappen, zang- of 
sportactiviteiten en lekker eten. De geur 
van goede kost hangt bij ons elke dag in huis. 
Regelmatig is er een ontbijtbuffet of bakken 
we pannenkoeken of smoutebollen. 

Ruim aanbod diensten
Natuurlijk bent u op zoek naar een plek 
waar u zich helemaal op uw gemak voelt. Bij 
ons vindt u alles wat u nodig hebt om een 
warme thuis te creëren. Dit kan dankzij ons 
uitgebreid diensten- en zorgaanbod. Wenst 
u een nieuw kapsel of een voetverzorging? 
Dat kan. Hebt u een kinesist nodig? Bij ons 
komen ze allemaal aan huis, net zoals de 
opticien, de tandarts en de adviseur voor 
gehoorapparaten. 

Speciale aandacht voor  
bewoners met dementie 
Den Brem geeft bijzondere aandacht aan 
de zorgbehoeften van residenten met 
dementie. We houden hun welbevinden 
nauwlettend in het oog. Om dit te meten 
gebruiken we Dementia Care Mapping, een 
wetenschappelijke observatiemethode om 
het gedrag van mensen met dementie in 
kaart te brengen. Zo kunnen we gerichte, 
persoonlijke actieplannen uitwerken om de 
levenskwaliteit te verhogen. 

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Ontspanningsbaden
Tuin met kleinvee
Wifi hotspot
Rokersruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson

Omgeving
Centrum
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Den Brem ligt op 
wandelafstand van 
het dorp en is goed 
bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Op 
400 meter ligt de 
bushalte ‘Rijkevorsel 
Sint-Luciestraat’. 
Het ziekenhuis AZ 
Turnhout bevindt zich op 
13 kilometer.

> Meer informatie? www.armonea.be/denbrem

Onze troeven
• Vrienden en familie zijn hier de klok 

rond welkom
• Heerlijke maaltijden, afgestemd op de 

wensen van onze bewoners
• Een ruim dienstenaanbod en dagelijks 

gevarieerde activiteiten
• Beschermde afdeling voor bewoners 

met dementie 
• Een gemoedelijke, huiselijke sfeer 
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