
Plantijn

Ka p e ll e n

Wie graag in een groene omgeving woont, maar toch dicht bij het stadscentrum wil 
vertoeven, is bij woonzorgencentrum Plantijn aan het juiste adres. Ons team zorgt 
voor een woon, leef- en zorgomgeving, aangepast aan uw noden. Daarbij houden we 
rekening met uw persoonlijke voorkeuren en we respecteren uw privacy. Elke dag 
kunt u genieten van diverse faciliteiten, gaande van een gezellige bar en een kapsalon 
tot lekker eten en een ruime tuin.

Plantijn
Koningin Astridlaan 5
2950 Kapellen
tel. 03 660 14 70 
plantijn.admin@armonea.be
www.armonea.be/plantijn

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Op zondagvoormiddag 
hebben we het 
‘aperitiefuurtje’. 
Het ideale moment 
om met familie en 
medebewoners terug te 
blikken op de voorbije 
week.”

Over Plantijn
Woonzorgcentrum Plantijn valt meteen op 
door zijn familiale en huiselijke sfeer. Een 
brede waaier aan activiteiten zorgt ervoor 
dat het hier prettig wonen is voor de 110 
bewoners. Zo bieden we diverse activiteiten 
aan zoals daguitstappen, filmnamiddagen, 
zomerse barbecues, kaas- en wijnavonden, 
enzovoort. 

Onze directrice, Swanhilde Mortier, werkt 
al 37 jaar bij Plantijn. Samen met haar 
medewerkers zorgt ze voor een optimale 
kwaliteitsvolle zorgverlening binnen een 
aangepaste woon- en leefomgeving. 

We investeren in u
Begin 2016 startten we met renovatie-
werken. Onze tweepersoonskamers worden 
omgebouwd naar éénpersoonskamers, 
met behoud van enkele kamers voor 
koppels. Kortom: we blijven investeren 
in u en in onze toekomst. Verder sturen 
we onze dagelijkse werking continu bij. 
Tijdens overlegmomenten met u en in 
personeelsvergaderingen bespreken en 
evalueren we daarom de vooropgestelde 
doelstellingen. 

Respect voor uw voorkeuren
U wordt benaderd met respect voor uw 
levensstijl, autonomie en privacy en met 
begrip voor uw overtuigingen. We doen een 
beroep op de deskundigheid en toewijding 
van alle medeverantwoordelijken om u de 
beste dienstverlening op maat te bieden. 

Bij ons voelt u zich thuis 
U mag uw kamer zelf inrichten, uw 
huisdieren zijn welkom en uw familiefoto’s 
krijgen een mooie plek aan de muur. Hebt 
u schildertalent? Ongetwijfeld siert een 
van uw kunstwerken de gangen of een 
gemeenschappelijke ruimte. Uw vrienden en 
familie zijn hier altijd welkom. Net zoals thuis 
kiest u zelf wanneer ze op bezoek komen. 
Ons streven is dat iedereen zich hier thuis 
kan voelen.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant 
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin 
Wifi hotspot
Eten op eigen kamer
Dieren toegelaten
Tv-ruimte
Rokersruimte 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie 
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson 
Semi-valide 

Omgeving
Openbaar vervoer nabij

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure en pedicure
Misdienst 
Nachtwacht 
Poetsdienst 

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Met het station op 200 
meter afstand is Plantijn 
vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 
Het Algemeen 
Ziekenhuis Klina ligt op 
2,5 kilometer. 
Winkels bevinden zich op 
wandelafstand. 

> Meer informatie? www.armonea.be/plantijn

Onze troeven
• Kleine residentie met familiale sfeer
• Kwaliteitsvolle zorgverlening en 

begeleiding op uw maat
• Respect voor uw levensstijl, autonomie 

en privacy 
• Een brede waaier aan activiteiten
• Open huis voor vrienden en familie
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