
Hof Ter Dennen

Vo s s e la a r

Hof Ter Dennen is een kleinschalig woonzorgcentrum waar er een gemoedelijke 
en familiale sfeer hangt. Zorgbehoevende senioren kunnen hier rekenen op 
hoogkwalitatieve zorg en service. Het woonzorgcentrum ligt in het hartje van de 
Noorderkempen: een groene omgeving waar iedereen tot rust komt. Bovendien 
zet ons gemotiveerd animatieteam geregeld uiteenlopende activiteiten op het 
programma. 

Hof Ter Dennen
Regtenboom 15
2350 Vosselaar 
tel. 014 61 24 35 
hofterdennen.admin@armonea.be
www.armonea.be/hofterdennen

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Dankzij de 
belevingstuin is mijn 
dagelijkse wandeling 
nóg aangenamer.”

Over Hof Ter Dennen 
Met slechts 79 kamers vormt Hof Ter 
Dennen een kleine gemeenschap waar het 
gemakkelijk is een praatje te slaan met uw 
buur of een van de zorgmedewerkers. Hier 
kan iedereen zichzelf zijn. Die gemoedelijke 
sfeer is een van onze grootste troeven.

Dit kan alleen dankzij ons team van 
gekwalificeerd zorgpersoneel dat de klok 
rond streeft naar een optimale zorg, met 
aandacht voor elk individu. Het team 
wordt bijgestaan door een enthousiast 
animatieteam, uitstekend keukenpersoneel 
en een fantastisch schoonmaakteam 
en technische dienst. Samen staan 
ze in voor de beste zorg én een divers 
activiteitenaanbod. 

Omringd door de natuur 
Hof Ter Dennen ligt in het hartje van de 
Noorderkempen, ideaal om een frisse 
neus te halen langs de vele wandelroutes. 
Daarnaast biedt onze ruime belevingstuin 
bewoners met groene vingers de kans om 
zelf aan de slag te gaan, met een groenten- 
en kruidentuin op hoogte. Geniet van de 
zomerzon op een van de vele terrassen. Het 
hele jaar rond zijn er tal van activiteiten, 
zoals een bezoek aan de markt of culinaire 
workshops. 

Geest en lichaam scherp houden
Onze professionele ergo- en 
kinesitherapeuten staan klaar met een 
pakket zinvolle, stimulerende activiteiten. 
Zo houden we lichaam, geest en motoriek 
scherp. Dat kan dankzij onze nieuwe, goed 
uitgeruste kineruimte met uiteenlopende 
toestellen. Op adem komen en ontspannen 
kan dan weer in de relaxatiebadkamer. 

Dementie en palliatieve zorg
De verzorging van residenten met dementie 
of die palliatief zijn is een totaalzorg waarbij 
heel wat factoren een belangrijke rol spelen. 
Samen met u en uw familie zoeken we 
naar gepaste antwoorden. We behandelen 
personen met dementie in elk stadium 
als volwaardige partners. Ons deskundig 
team palliatieve zorg bouwt verder op onze 
filosofie van levenskwaliteit op maat. 

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Terras
Tuin 
Wifi 
Kineruimte
Relaxatiebadkamer 
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Voor zowel
Semi-valide
Valide 
Invalide
Bewoners met dementie

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen 

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Technische dienst
Manicure
Misdienst
Pedicure
Poetsdienst

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Het WZC ligt niet 
ver van Vosselaar en 
Turnhout.
Buslijn 3 stopt op 
400 meter van ons 
WZC (aan de sporthal 
“Diepvenneke”). 
Met de auto bereikt 
u Hof Ter Dennen 
makkelijk vanaf de E34 
(afrit 23) of de ring rond 
Turnhout. 
Het AZ Turnhout – 
Campus Sint-Jozef en 
Campus Sint-Elisabeth 
liggen op enkele 
kilometers van Hof Ter 
Dennen. 

> Meer informatie? www.armonea.be/hofterdennen

Onze troeven
• Hoogkwalitatieve zorg en service
• Actief en divers activiteitenprogramma 
• Gezellige en familiale sfeer 
• Een belevingstuin 
• Deskundig team palliatieve zorg 
• Deskundig team voor het begeleiden 

van bewoners met dementie en hun 
familie
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