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Wonen in Home Select is synoniem voor aangenaam vertoeven. In een oogopslag
valt op dat onze residentie geen klassiek woonzorgcentrum is. Met plaats voor 18
bewoners vormen we een kleinschalige, gezellige en familiale gemeenschap. U woont
hier in een omgebouwde villa, in een ruime en lichte kamer die u naar eigen wens
inricht. Bij ons wonen valide senioren die toch graag rekenen op dat tikkeltje extra
ondersteuning.
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Hier geniet ik van
een mooie groene
omgeving. Ik
bezoek geregeld de
Plantentuin van Meise
waar altijd wel iets
nieuws te ontdekken
valt.”
Leo

Onze troeven
• Uw autonomie staat hoog op onze
agenda
• Kleine en familiale residentie
• Ligging: dicht bij de Plantentuin van
Meise, in een groene omgeving
• Vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer

Onze residentie ligt vlakbij de Plantentuin
van Meise, in een groene omgeving en niet
ver van het openbaar vervoer. Home Select
staat voor een warm huis, waar gezelligheid
troef is. De compacte en gemoedelijke
leefruimte is de uitgelezen plek om samen
met de andere bewoners of met uw familie
een kop koffie te drinken. In onze veranda
met uitzicht op de tuin is het heerlijk
genieten van de zon. Dankzij dit unieke
kader en de beste zorgen, voelt u zich hier
snel thuis. Home Select is een ideale plaats
voor senioren die graag zelfstandig wonen,
maar willen rekenen op zorg en praktische
ondersteuning of voor mensen die na een
opname terug op eigen benen staan.
U leeft zelfstandig
Onze residentie is erg geschikt voor wie in
alle vrijheid wilt leven. Daarom dragen wij uw
autonomie hoog in het vaandel. We hebben
een soepel zorgbeleid, u kiest zelf waar u
gaat en staat. Tegelijk krijgt u een uitgebreid
dienstenaanbod aangereikt: een kapbeurt,
een pedicure, kamerschoonmaak en hulp bij
administratie. Bij ons kan dat allemaal.
Een toegewijd zorgteam
Of u nu voor een lange of korte periode bij
ons woont, we staan de klok rond klaar met
de beste zorg, aangepast aan uw behoeften.
En daar nemen we samen de tijd voor.
Omdat we in zo’n klein huis wonen, is er veel
tijd voor persoonlijk contact. Een hartelijke
babbel, een luisterend oor of een kleine
attentie, niets is ons teveel.
Leuke ontspanningsmogelijkheden
De activiteiten die we organiseren zijn
specifiek gericht op de wensen van onze
bewoners. Uiteraard kiest u zelf of u al dan
niet deelneemt. Voor speciale gelegenheden
organiseren we een leuk feestje. Zo heffen
we het glas op verjaardagen en feestdagen.
Af en toe vindt er ook een optreden plaats
in onze villa. En we trekken er geregeld
op uit samen met de bewoners van de
nabijgelegen woonzorgcentra Hestia en Iris.

> Meer informatie? www.armonea.be/homeselect

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Terras
Tuin
Veranda
Wifihotspot
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Valide
Omgeving
Parking
Groene omgeving
Plantentuin van Meise
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Bereikbaarheid
Home Select is
gelegen aan de A12
en is dus gemakkelijk
bereikbaar met de
auto. We beschikken
over voldoende
parkeergelegenheid op
ons domein.
Bushalte ‘Meise
Plantentuin’ ligt op
amper een minuut
wandelen, buslijnen 250
en 251 brengen u tot in
het centrum van Brussel.

