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Woonzorgcentrum Rodenbach, gelegen op een steenworp van het levendige
Denderleeuw, biedt een aangename woonplaats aan 75 residenten. Dankzij onze
kleinschaligheid leert u iedereen snel kennen. We zorgen ervoor dat u het contact
met vrienden, kinderen en kleinkinderen warm kunt houden. Onze deur staat altijd
open, we hebben geen bezoekuren. Geniet van een leuke babbel met medebewoners
of bezoekers in een van onze leefruimten of in de gezellige bar.

Over Rodenbach
Bij Rodenbach beschikt u over een
comfortabele kamer. Wij helpen u snel thuis
te voelen. Dit doen we door u verschillende
activiteiten en diensten aan te bieden die u
het leven aangenamer maken. Zo staat onze
kwaliteitsvolle keuken elke dag in voor een
gevarieerd menu. U geniet van verse soep
en desserten, frietjes op donderdag, vis op
vrijdag en nu en dan een verwenontbijt of
een barbecue. En dankzij onze kapper en
pedicure aan huis voelt u zich altijd goed in
uw vel.

“

V.U.: Gravenkasteel VZW ∙ Lippelodorp 4 ∙ 2890 Lippelo ∙ RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen) 0874.863.091 ∙ BE86733028995350

Sinds ik hier woon heb
ik veel nieuwe mensen
leren kennen. Dat
dagelijkse contact doet
me enorm veel deugd.”

Zorg op uw maat
We verzekeren u zorg op maat. Ons
professioneel team van zorgkundigen,
kinesitherapeuten, ergotherapeuten en
animatoren zit graag met u samen om
een gepast zorgplan samen te stellen.
We beschikken ook over een modern
oproepsysteem, zodat u onmiddellijk
bijstand krijgt als dat nodig is. U wordt
omringd door discrete, efficiënte attenties:
we volgen uw post op, onthalen uw gasten
en bieden u een luisterend oor.
Beschermde afdeling voor
personen met dementie
Rodenbach beschikt over een beschermde
afdeling voor personen met dementie. De
accommodatie, dagbesteding en verzorging
zijn er volledig afgestemd op hun specifieke
behoeften. In overleg met de resident en
zijn of haar familieleden bepalen we een
kwaliteitsvolle zorgaanpak met realistische
doelstellingen.

Onze troeven
•
•
•
•

Waaier aan activiteiten
We letten erop dat u het echt naar uw zin
hebt. Daarom organiseren we een brede
waaier aan activiteiten. Elke dag zetten we
kleine activiteiten op touw voor specifieke
doelgroepen. En elke week is er ook een
grotere bijeenkomst in de polyvalente zaal.
Zo leert u snel nieuwe mensen kennen.

Kleinschalig woonzorgcentrum
Huiselijke sfeer
Een gevarieerd menu
Een brede waaier aan activiteiten

> Meer informatie? www.armonea.be/rodenbach

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Beveiliging
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruiker
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Omgeving
Centrum vlakbij
Parking
Openbaar vervoer op
wandelafstand
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Pedicure
Misdienst
Was-en strijkdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Station van Denderleeuw
bevindt zich op enkele
honderden meters.
Het OLV en het
Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis van Aalst ligt
op 15 minuten rijden.
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