
Heydehof

Ho b o ke n

Heydehof is een nieuw, kleinschalig woonzorgcentrum waar het gezellig vertoeven is. 
Vlakbij het centrum en toch midden in het groen biedt de voorziening het beste van 
twee werelden. Door de familiale sfeer voelt u zich meteen op uw gemak. We willen 
dat u het hier naar uw zin hebt. Daarom kunt u uw kamer zelf inrichten. Ook ons 
zorgplan stemmen we af op uw dagelijkse gewoontes. In dit open huis zijn familie, 
vrienden en vrijwilligers nauw betrokken bij onze werking.

Heydehof
Salesianenlaan 55 
2660 Hoboken
tel. 03 611 02 00 
heydehof.admin@armonea.be
www.armonea.be/heydehof

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Het doet deugd om me 
hier elke dag thuis te 
voelen en te genieten 
van de kleine dingen.”

Over Heydehof
Woonzorgcentrum Heydehof opende in 
2009 de deuren. In dit sfeervolle, open 
huis gaan we voor de allerbeste zorg. Ons 
gespecialiseerd team staat de klok rond 
klaar om u te helpen waar nodig. Door u 
zorg op maat te bieden, zien we erop toe 
dat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid 
kunt behouden. Zo’n persoonlijk zorgplan 
start bij uw verhaal. Daarom peilen we 
tijdens het kennismakingsgesprek uitgebreid 
naar uw dagelijkse gewoontes, hobby’s en 
voorkeuren. 

Vrienden en familie dichtbij
Geluk betekent tijd spenderen met 
geliefden. Daarom ontvangen we uw familie 
en vrienden met open armen, op elk uur 
van de dag. Bovendien houden we het 
contact met de buurt warm. Voor wie dat 
graag wilt, brengen we een bezoek aan de 
dichtstbijzijnde markt en de leerlingen van 
de nabijgelegen school springen geregeld 
binnen.

Inspraak in zorg- en dienstverlening
Uw mening telt. Niet alleen via het dagelijks 
contact met onze medewerkers hebt u 
inspraak in onze zorg- en dienstverlening, 
maar ook via de bewonersraad. Daar kunt 
u met een vertrouwenspersoon (bv. een 
animator) over de dagelijkse gang van 
zaken praten. En zelfs over het menu mag 
u meedenken. Dankzij de familieraad, 
geleid door de directeur, hebben ook uw 
familieleden een stem. 

Genieten van elk moment
Bij Heydehof houden we rekening met wie 
u bent. Ons voltallig team stelt alles in het 
werk om u te laten genieten. Dat kan op 
veel manieren: we besteden veel aandacht 
aan lekkere maaltijden en toffe activiteiten. 
Zo trakteren we u wekelijks op een 
uitgebreid ontbijtbuffet. Ons animatieteam 
zorgt voor activiteiten in groep of 
individueel. U kiest waar u aan deelneemt 
naar gelang uw eigen interesses.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras 
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers 
Tuin 
Wifi hotspot
Tv-ruimte 

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

Omgeving
Openbaar vervoer
Parking nabij 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst 
Manicure en pedicure
Nachtwacht 
Poetsdienst 

Type kamers 
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Bevindt zich in de 
onmiddellijke omgeving 
van het stadscentrum. 
Bushalte Hoboken 
Heidestraat (bus 295) 
ligt op 600 meter van 
Heydehof. 
Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen is 6 
kilometer van het 
woonzorgcentrum 
verwijderd. 

> Meer informatie? www.armonea.be/heydehof

Onze troeven
• Kleine residentie met familiale sfeer
• Centraal gelegen maar toch in het 

groen
• Zorg op maat met een persoonlijk 

zorgplan 
• Dagelijks activiteiten en uitstekende 

keuken
• Inspraak in de zorg- en dienstverlening. 
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