
Gravenkasteel

S i n t-A m a n d s

Gravenkasteel is gelegen in een prachtige groene omgeving waar u het kasteel en 
de bijhorende vijver kunt bewonderen. Ook binnenshuis beschikt u over alle luxe. 
In ons knusse interieur geniet u van alle moderne comfort, de allerbeste zorg en 
een waaier aan activiteiten. Wilt u gewoon een babbeltje slaan met medewerkers of 
generatiegenoten? Dat kan in een van de leefruimten of in onze bar De Passant.

Gravenkasteel
Lippelodorp 4 
2890 Sint-Amands
tel. 052 25 82 82
gravenkasteel.admin@armonea.be
www.armonea.be/gravenkasteel
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“Samen met 
medebewoners 
herinneringen ophalen 
uit ‘de goede oude 
tijd’ is heel plezant. 
Thuis voelde ik me 
soms eenzaam, maar 
in Gravenkasteel heb 
ik een tweede thuis 
gevonden.”

Over Gravenkasteel 
In een oase van groen bevindt zich 
het vernieuwde woonzorgcentrum 
Gravenkasteel. Sinds 2012 kunt u hier 
terecht voor dagverzorging, kortverblijf 
(10 plaatsen) of permanent wonen 
(200 plaatsen). Dagverzorgingscentrum 
Den Dam biedt een fijne omgeving aan 
voor thuiswonende senioren van wie de 
mantelzorger af en toe op adem wenst te 
komen. 

Een ontmoetingsplek 
Samen lekker eten, een kop koffie drinken 
of een tof gezelschapsspel spelen? Dat 
kan in een van onze 5 leefruimten. Die zijn 
het kloppende hart van onze residentie en 
stralen warmte en geborgenheid uit. Niet 
alleen bewoners maar ook uw familie en 
vrienden zijn er meer dan welkom. In bar  
De Passant of op het terras ontvangt u hen 
in alle rust voor een babbel of u neemt er 
zelf deel aan een leuke activiteit. 

Tot uw dienst 
In Gravenkasteel staan we klaar met een 
uitgebreid dienstenaanbod. Ons toegewijde 
team van zorgdeskundigen garandeert u 
steeds de meest kwalitatieve hulp, op het 
juiste moment. Of wilt u ter plaatse een 
kapbeurt, pedicure of gelaatsverzorging? 
Dat kan! Bovendien bereidt onze 
keukenploeg dagelijks verse maaltijden. 
Kortom, u kunt rekenen op een warme 
zorgcultuur waarbij respect, genegenheid en 
luisterbereidheid centraal staan. 

Veilige thuis voor personen met dementie 
Ook voor personen met dementie hebben 
we bijzondere aandacht in Gravenkasteel. 
Zowel de accommodatie als de activiteiten 
en verzorging zijn volledig afgestemd op hun 
specifieke behoeften. Zo kunnen bewoners 
genieten van de veilige binnentuin, 
snoezelruimten en aangepaste uitstappen. 
Ook bieden wij jaarlijks de mogelijkheid om 
samen met een familielid op een driedaagse 
uitstap te gaan.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Valide 
Mindervalide

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer: 
belbus
Groene omgeving 
Nabij het Lippelobos 

Type verblijf
Permanent wonen
Kortverblijf
Dagverblijf

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misviering 
Nachtwacht
Wasserij
Winkeltje

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Gravenkasteel ligt op 
de scheiding van drie 
provincies: Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant. Onze 
voorziening is gelegen 
aan de N17, dichtbij 
de N16 en de A12. 
Met de auto staat u op 
amper een kwartier in 
Bornem, Willebroek of 
Dendermonde.

> Meer informatie? www.armonea.be/gravenkasteel

Onze troeven
• Onze voorziening biedt alle 

ondersteuning die u nodig hebt. U 
hebt de keuze tussen dagverzorging, 
kortverblijf of permanent wonen

• Gravenkasteel is gelegen nabij het 
gelijknamige kasteel met uitzicht op de 
vijver 

• Een toegewijd, warm en deskundig 
team staat dag en nacht voor u klaar

• We bieden een veilige thuis voor 
personen met dementie 

• Onze chef bereidt dagelijks verse 
maaltijden

• U mag rekenen op een grote 
keuzemogelijkheid aan activiteiten 
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