
Nethehof

B a l e n

Het Nethehof ligt in een rustige omgeving in Balen, waar de natuur nog aanwezig 
is en de Nethe door de achtertuin stroomt. Men is er onlosmakelijk verbonden met 
de natuur. In het woonzorgcentrum is er plaats voor 131 senioren. Zowel valide en 
mindervalide ouderen als personen met dementie kunnen er verblijven. Bezoekers 
zijn in dit open huis de hele dag welkom. U krijgt geregeld een bezoekje en kan 
deelnemen aan één van de vele activiteiten. In huis bevinden zich bovendien een 
kapsalon, kinéruimte, leefruimten, een cafetaria en een kinderopvang.

Nethehof 
Gerheide 203
2490 Balen
tel. 014 81 76 66
nethehof.admin@armonea.be
www.armonea.be/nethehof

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Een dag niet gelachen 
is een dag niet geleefd. 
In Nethehof leef ik 
elke dag opnieuw met 
een glimlach op mijn 
gezicht.”
Mia Schoofs, resident

Over Nethehof 
Nethehof is uw warme thuis in de groene 
natuuromgeving van Balen. Omdat iedere 
bewoner uniek is, gaat ons ervaren zorgteam 
voor een uiterst persoonlijke benadering. 
Zo stellen we voor u het geschikte zorg- en 
dienstverleningspakket samen, en kunt u 
zorgeloos genieten. De huiselijke sfeer, 
dagelijkse activiteiten en het nauwe contact 
met buurtbewoners en de omgeving maken 
van Nethehof een plek waar u zich gelukkig 
voelt. 

Activiteiten voor jong en oud
Sociaal contact is een basisbehoefte. Net 
daarom besteden we veel aandacht aan 
intergenerationele activiteiten, waarbij 
kinderen en senioren samen op ontdekking 
gaan. Houdt u eerder van koken en wilt u 
zelf ook achter het fornuis staan? Geen 
probleem: in Nethehof roeren we samen 
in de pot om medebewoners overheerlijke 
gerechten op grootmoeders wijze voor te 
schotelen in onze mobiele keuken. 

Zorg- en dienstverlening zoals u het wilt
Wij hebben oog voor wie u bent en wat u 
voelt. Zo past ons zorgteam zich met gemak 
aan en kunt u elke dag met een gerust 
gemoed beleven. Ook kunt u zelf uw stem 
laten horen: tijdens onze bewonersraad 
kunt u uw mening delen over de dagelijkse 
gang van zaken in Nethehof. Zowel goede 
als verbeterpunten komen er in een 
vriendschappelijke sfeer ter sprake. 

Groene natuuromgeving
In een groene omgeving waar de Nethe 
door de achtertuin stroomt, bent u 
onlosmakelijk verbonden met de natuur en 
dieren. Een wandeling bij het ochtendgloren 
of samen met het zorgpersoneel deelnemen 
aan een activiteit? De mogelijkheden voor 
plezier én rust zijn legio. Bovendien biedt 
het nabijgelegen recreatiedomein Keiheuvel 
nog tal van andere ontspanningsopties, en 
dat alles in het groen.

Praktisch

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

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

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 
Recreatiedomein 
Keiheuvel op 1 kilometer

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Poetsdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Bushaltes in de nabijheid

> Meer informatie? www.armonea.be/nethehof

Onze troeven
• Huiselijke sfeer met intergenerationele 

werking
• Recreatiedomein Keiheuvel op een 

steenworp afstand
• Activiteitenprogramma met veel 

afwisseling
• Te midden van de natuur
• Uitstekende palliatieve verzorging 
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