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Perwijshof

Perwijshof
Gevaertlaan 9-11
2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
tel. 014 72 11 00
perwijshof.admin@armonea.be
www.armonea.be/perwijshof

Met de opening van Perwijshof in maart 2017 krijgt Westerlo een modern, maar
huiselijk woonzorgcentrum. Ons gloednieuwe huis in het centrum van ZoerleParwijs, op de hoek van de Gevaertlaan en de Zoerle-Ring wordt een levendige
gemeenschap voor senioren en hun naasten. Vertoeven in een zeer aangenaam
woonkader en genieten van het modernste comfort… dat is wat u bij ons kunt
verwachten.

“

Samen genieten van een
frisse pint in ons Kaffé”

Over Perwijshof

Praktisch

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen verhaal.
Bij ons krijgt u de zorg en diensten die bij u
passen. Zodat u uw leven kunt leiden zoals
u dat wilt. Daarom kunt u ook genieten
van diensten als kamerschoonmaak,
een uitgebreid animatieprogramma,
postbedeling, de ontvangst van
uw bezoekers en administratieve
ondersteuning. En om u zo goed mogelijk
bij te staan, ondersteunen we ons team van
medewerkers met domotica, elektronische
zorgregistratie en een geautomatiseerde
medicatiebedeling, zodat ze meer tijd
hebben om met u door te brengen.

Faciliteiten
Café
Fitness
Oproepsysteem
Beveiliging
Restaurant
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Salon
Moestuin
Speelzone voor
Kleinkinderen
Petanque
Tuinkamers
Dwaaltuin

Thuis voelen
Uw thuis is heilig en een plek waar u
helemaal op uw gemak bent. Daarom vindt u
bij ons alles wat u nodig hebt om een nieuwe
warme thuis te creëren, net als vroeger. Een
plek met het modernste comfort en een
aangenaam woonkader. Een plek waar u zich
welkom voelt. Een plek waar u zichzelf kunt
zijn. En tot rust kunt komen, met uitzicht op
een groene omgeving.
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Genieten elke dag
Of het nu over veiligheid, ontspanning,
restaurantservice of het verblijf gaat: een
team van zorgprofessionals staat dag en
nacht voor u klaar om u te helpen genieten
van elke dag. Op de manier die het beste
bij u past. Met oog voor wie u bent en wat u
boeit. We besteden daarom veel aandacht
aan lekkere maaltijden en leuke activiteiten.
Contact houden
Bij ons staat u midden in het leven. Dat
betekent dat wij u alle mogelijkheden
bieden om contact te houden met wie u
lief is: uw familie, uw kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en uw vrienden. In
ons Kaffé is het gezellig vertoeven bij een
hapje of drankje! En we zorgen natuurlijk
ook volop voor de gelegenheid om nieuwe
vrienden te maken.

Onze troeven
•
•
•
•
•

Dwaaltuin
Buitenfitness
Gezellig en uitnodigend ‘Kaffé’
Modern comfort in een huiselijk kader
Bijna 40 jaar ervaring in zorg

> Meer informatie? www.armonea.be/perwijshof

Zorgaanbod
Buitenfitness
Kinesitherapie
Apotheker
Verpleging
Verzorging
Dokter aan huis
Omgeving
Groene omgeving
Dicht bij het centrum
Privé-parking
Type verblijf
Verschillende
eenpersoonskamers
Verschillende
tweepersoonskamers
Aangepaste faciliteiten
voor senioren met
dementie
Tijdelijk verblijf
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Apotheker aan huis
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Was-en strijkdienst
Misdienst
Nachtwacht
Bereikbaarheid
Ons huis ligt vlakbij het
centrum van ZoerleParwijs, op de hoek van
de Gevaertlaan en de
Zoerle-Ring. We zijn
dus heel gemakkelijk
bereikbaar met het
openbaar vervoer en
liggen aan een grote
invalsweg. Een rustige,
groene omgeving die
toch vlot bereikbaar is
dus!
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