
Huize Lieve Moenssens

D i l s e n- S t o k ke m

Het woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens combineert zijn troef van een zeer 
rustige ligging midden in de natuur met het bruisende sociale leven in huis.  
Het centrum is gelegen te midden van het Wouterbos van Dilsen-Stokkem.

Huize Lieve Moenssens
Lieve Moenssenslaan 3
3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089 75 87 74
hlmoenssens.admin@armonea.be
www.armonea.be/huizelievemoenssens

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Bij Huize Lieve 
Moenssens voelde 
ik me meteen thuis. 
De medebewoners 
zijn zeer sympathiek, 
we zijn één grote 
vriendengroep.”
Bewoner Huize Lieve Moenssens 

Over Huize Lieve  
Moenssens

In Huize Lieve Moenssens willen we dat 
u voluit geniet van alles wat het leven te 
bieden heeft. Dat u het naar uw zin hebt, 
staat bovenaan onze prioriteitenlijst. 
Dankzij de gezellige inrichting en open 
sfeer voelt u zich hier meteen welkom. 
En ook uw genodigden ontvangen we 
met open armen. U kunt comfortabel 
vertoeven in de ontmoetingsruimte of u 
kunt kennismaken met uw medebewoners 
in de polyvalente ruimte. Iedereen kent 
iedereen. Ons woonzorgcentrum is een 
open huis, waardoor ambiance en plezier 
hier zekerheden zijn.

Groen gebied
Huize Lieve Moenssens is gelegen in 
het midden van het Wouterbos. In elke 
windrichting treft u fraaie natuurplekjes aan. 
Zo bevinden we ons op een boogscheut van 
het Nationale Park van de Hoge Kempen. 
Hier kunt u naar hartenlust wandelen of 
fietsen in een landschap van uitgestrekte 
dennenbossen en grote waterplassen.  

Onze twee woonkernen
Ons woonzorgcentrum bestaat uit twee 
verschillende woonkernen. Bewoners die 
een hoge mate van zelfstandigheid willen, 
kunnen terecht in onze eerste woonkern. 
Onze tweede woongelegenheid specialiseert 
zich in de ondersteuning van bewoners met 
een hogere zorgbehoevendheid. 

Geïndividualiseerde zorg
We onderscheiden ons door onze individuele 
aanpak. Ons deskundige zorgteam heeft 
oog en oor voor uw persoonlijke behoeftes. 
Elke bewoner heeft zijn eigen verhaal en wij 
nemen de tijd om naar u te luisteren. Door 
deze open communicatie verzekeren we u 
de juiste zorg op het juiste moment.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruiker
Tuin

Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Misdienst
Pedicure
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Belbus 725 stopt 
vlak voor de deur, 
eenvoudiger kan het niet. 
Centrum Genk bevindt 
zich op een kwartier 
rijden.

> Meer informatie? www.armonea.be/huizelievemoenssens

Onze troeven
• Gelegen in een groene oase
• Twee verschillende woonkernen
• Zorg op maat
• Levendige gemeenschap
• Uitstekende keuken met verse 

maaltijden
• Open en familiale sfeer
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