
Vogelzang

He r e n t a l s

Woonzorgcentrum Vogelzang ligt in de groene rand rond Herentals, op tien minuten 
wandelen van het stadscentrum. 141 residenten verblijven hier in een hartelijke 
woon- en zorgomgeving. We begeleiden u met discretie, professionaliteit en een 
uitstekende zorg- en dienstverlening. We beschikken over zowel eenpersoonskamers 
als kleine appartementen voor koppels. Genieten van elke dag is ons motto. 

Vogelzang
Vogelzang 1 
2200 Herentals
tel. 014 76 21 00
vogelzang.admin@armonea.be
www.armonea.be/vogelzang

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Samen met mijn vrouw 
is het hier aangenaam 
wonen. We hoeven ons 
geen zorgen te maken, 
alles wordt voor ons 
geregeld en we beleven 
hartelijke momenten 
met de andere 
bewoners.” 

Over Vogelzang
Vogelzang is een sfeervolle en gemoedelijke 
residentie. Niet alleen binnenshuis, maar 
ook buiten in onze ruime tuin kunt u tot 
rust komen. De ideale setting om familie en 
vrienden te ontvangen. 

Komt u bij ons wonen, dan mag u er 
zeker van zijn dat uw stem gehoord 
wordt. We hechten veel belang aan uw 
mening. Daarom geven we u inspraak in 
onze zorg- en dienstverlening. Dat kan 
via onze bewonersraad, waar u met uw 
vertrouwenspersoon over het dagelijkse 
reilen en zeilen kunt spreken. Voor 
familieleden organiseren we op geregelde 
tijdstippen een familieraad. 

Wij staan voor u klaar
In Vogelzang hebben we aandacht voor uw 
algemeen welzijns- en veiligheidsgevoel, 
met respect voor uw privacy en persoonlijke 
voorkeuren. Een gespecialiseerd team van 
medewerkers staat de klok rond voor u klaar. 
Dankzij onze moderne oproepinstallatie 
kunnen we snelle assistentie garanderen. 
Verder kunt u gebruik maken van een 
waaier aan diensten als kamerschoonmaak, 
postbedeling en administratieve 
ondersteuning. 

U bent hier thuis 
We willen een gastvrije plaats creëren waar u 
zich elke dag thuis voelt. Met het modernste 
comfort en een huiselijke inrichting van 
de gemeenschappelijke ruimtes. Onze bar 
is even gezellig als uw woonkamer. In een 
luchtig decor is het aangenaam vertoeven 
met familie en vrienden. 

Activiteiten? U beslist 
Ons animatieteam organiseert geregeld 
toffe activiteiten, aan u de keuze 
of u deelneemt. Zo hebben we een 
kunstweek, een naaiatelier, kunstatelier, 
bingonamiddag... Ons woonzorgcentrum 
biedt ook rolstoelgebruikers de kans om 
actief te blijven. In de tuin hebben we onze 
zit-o-meter waarbij iedereen op zijn kunnen 
kan oefenen. De zit-o-meter is gebaseerd 
op het principe van de fit-o-meter, maar 
aangepast aan rolstoelgebruikers. Zo 
beweegt u op uw eigen tempo, wanneer u 
dat wilt.

Praktisch

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

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

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Nachtwacht

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Residentie Vogelzang is 
gemakkelijk bereikbaar 
met het openbaar 
vervoer. Aan de overkant 
van de straat bevindt zich 
bushalte ‘Vogelzang’ en 
het station ligt op enkele 
honderden meters. Op 
vijf minuten tijd staat u 
met de auto in ziekenhuis 
AZ Sint-Elisabeth van 
Herentals.

> Meer informatie? www.armonea.be/vogelzang

Onze troeven
• Gespecialiseerd team zorg- en 

dienstmedewerkers 
• Kamers voor koppels 
• Een waaier aan activiteiten 
• Bewoners- en familieraad waar u uw 

mening kwijt kunt. 
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