
Les Floralies

S i n t-L a mb r e c h t s-Wo lu we  ( B r u s s e l )

Begin 2016 opende Les Floralies, in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ons huis ligt aan 
de rustige Groene Wandeling in een residentiële wijk. Ruime kamers, een lekker 
restaurant, en een gezellige bar zijn slechts enkele van onze troeven. Altijd staan bij 
ons levenskwaliteit en genieten centraal. Dankzij onze 35 jaar ervaring weten we bij 
Armonea immers als geen ander wat belangrijk voor u is.

Les Floralies
Stokkelsesteenweg 241
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
tel. 02 302 94 00
lesfloralie.admin@armonea.be 
www.armonea.be/lesfloralies

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Iedereen hier kent 
mijn grote liefde voor 
mijn kleinkinderen. 
Toen mijn kleinzoon 
zijn been brak, vroeg 
men me wekenlang 
hoe het met hem ging!”

Over Les Floralies
Les Floralies ligt vlak langs de Groene 
Wandeling, een uitgestrekt wandel- en 
fietspad. Alles is aanwezig opdat u elke 
dag kunt genieten van het leven, in alle 
gemoedsrust: gevarieerde activiteiten, 
smakelijke en gezonde maaltijden die 
worden klaargemaakt door een chef die 
zijn vak kent, een uitnodigende bar om een 
koffie of frisse pint te drinken, een mooi 
terras om van de zon te genieten… Ons 
team doet er alles aan om voor u een warme 
en aangename omgeving te creëren waar u 
zich op uw gemak voelt, net als thuis.

Lichte, comfortabele kamers
Onze 90 ruime kamers beschikken 
over een frigo, een telefoon, draadloze 
internetverbinding, digitale televisie, en een 
aangepaste privé-badkamer met douche, 
lavabo en toilet. Enkele kamers hebben zicht 
op de binnenkoer, andere hebben een privé-
terras met zicht op de Groene Wandeling. U 
profiteert van het zonlicht zonder angst voor 
de zomerzon: de grote ramen zijn voorzien 
van elektrisch bedienbare zonwering. 

Elke dag telt
In Les Floralies weten we dat men elke dag 
moet werken aan een goed gevoel. Dag na 
dag stellen we u een waaier aan culturele 
of ontspannende activiteiten voor, in huis 
en buitenshuis. De maaltijden zijn gezond 
en verzorgd. En dankzij het keuzemenu 
komt het tegemoet aan alle smaakpapillen. 
Onze zorg is op maat, op basis van 
een elektronisch zorgdossier en een 
automatische geneesmiddelendistributie. 
En ook ’s nachts zijn we er voor u.

Een plek om goed te leven… en te 
ontvangen
In Les Floralies bent u thuis, en net als thuis 
bestaan er ook hier geen bezoekuren: uw 
naasten zijn op elk moment van de dag 
welkom. Om hen te ontvangen, is er keuze 
te over: de bar van het woonzorgcentrum, 
een privé-eetzaal voor etentjes en feesten 
met familie, enzovoort. Er is ook aan 
een kinderhoekje gedacht. Daarnaast 
zijn er talrijke salons, toegankelijk op elke 
verdieping, met een eigen televisie en 
bibliotheek.

Praktische info

Faciliteiten
Noodoproepsysteem
Restaurant
Privé-eetzaal
Bar
Terras
Domotica (besturing van 
zonwering en verlichting)
Draadloze 
internetverbinding (Wifi)

Zorgaanbod
Valide, semi-valide et 
invalide personen
Alzheimer
Dementie
Parkinson
Ergotherapie 
Verpleging

Omgeving
Residentiële wijk
Langs de Groene 
Wandeling

Type verblijf
Permanent verblijf

Dienstverlening
Animatie
Onderhoudsdienst
Technische dienst
Kapsalon
Pedicure
Wasserij

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Woluwe Shopping 
Center op 1,5 km
Groene Wandeling aan 
de deur van het gebouw
Bereikbaar per bus (lijn 
28, halte Don Bosco)
Ondergrondse parking 
(44 plaatsen)

> Meer informatie? www.armonea.be/lesfloralies

Onze troeven
• Modern gebouw (opening 2016); grote, 

lichte en goed uitgeruste ruimtes
• Ideale ligging langs de Groene 

Promenade, vlakbij de winkels van Sint-
Lambrechts-Woluwe 

• Beschermde afdeling voor senioren 
met dementie, met eigen restaurant 
en terras; samenwerking met Anahata, 
kennis- en ervaringscentrum inzake 
dementie

• Gezonde en lichte keuken, ter plaatse 
klaargemaakt 

• Gans de dag ruime drankenkeuze: café, 
tafelbier, frisdranken, water, enzovoort

• Dagelijkse activiteiten 
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