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ARMONEA WOONZORGCENTRUM

Iris

Iris
Kareelbakkerijstraat 39
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 267 79 47
iris@armonea.be
www.armonea.be

Woonzorgcentrum Iris ligt in een rustige woonwijk, vlakbij het centrum van
Strombeek-Bever. Daar krijgt u het beste van twee werelden. Dankzij onze
kleinschaligheid en familiariteit voelt u zich hier gegarandeerd meteen thuis.
We begeleiden u met discretie, professionaliteit en een uitstekende zorg- en
dienstverlening. Bovendien zijn we een open huis, iedereen mag hier op elk moment
van de dag binnenspringen.

Over Iris

“

In de gezamenlijke
leefruimte raak je
snel aan de praat met
andere bewoners of
met het zorgpersoneel.
Hier worden vrienden
gemaakt en dat is fijn.”
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Bewoonster Julia

Onze troeven
• Kleinschalig en gezellig
woonzorgcentrum
• Dichtbij centrum en toch rustig
gelegen
• Goede prijs-kwaliteit
• Persoonsgerichte benadering
• Gevarieerd activiteitenaanbod

Het charmante en authentieke karakter
van woonzorgcentrum Iris zorgt ervoor
dat u zich hier snel op uw gemak
voelt. U woont in een aangename en
comfortabele kamer waar u persoonlijke
accenten mag aanbrengen. In elke kamer
is een oproepsysteem aanwezig zodat u
snelle assistentie krijgt indien nodig. We
beschikken over 30 kamers, waarvan een
aantal ook voorbehouden zijn voor koppels.
In de gemeenschappelijke ruimte kunt u
ongestoord een boek lezen of uw familie
ontvangen. U leeft bij ons zoals u dat wilt, in
alle vrijheid en privacy.
Gezelligheid troef
Iris is uw nieuwe thuis waar het aangenaam
vertoeven is. Onze 30 bewoners delen lief
en leed met elkaar, ons zorgteam en de vele
vrijwilligers. Niet verwonderlijk dat er tussen
hen een hechte band ontstaat. Samen met
medebewoners of familie genieten van
gezellige momenten kan in onze knusse
eetzaal of in de leefruimte. Even een frisse
neus halen? Geniet van het groen in onze
tuin.
Verveling krijgt geen kans
In ons woonzorgcentrum valt er altijd iets
te beleven. Onze animatrice bezorgt u
samen met vrijwilligers een waaier aan
leuke activiteiten. Geregeld maken we een
uitstap naar de markt of naar het centrum.
Daarnaast houden we het contact met de
omgeving warm. Zo komen de kinderen van
de nabijgelegen school af en toe op bezoek.
Een gezonde geest in een gezond lichaam
Een goede gezondheid begint bij gezond
eten. Vers klaargemaakte maaltijden worden
aan huis geleverd. Verder garanderen we
u een aanpak op uw maat. Zodat u steeds
de juiste hulp krijgt, op het juiste moment.
Ons zorgteam en onze kinesist aan huis
bespreken graag met u welk zorgplan voor u
het meest geschikt is.

> Meer informatie? www.armonea.be/iris

Praktisch
Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Tuin
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifihotspot
Zorgaanbod
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Valide
Omgeving
Vlakbij centrum van
Strombeek-Bever
Parking
Winkels op
wandelafstand
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Nachtwacht
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Eredienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Iris ligt op wandelafstand
van het centrum en is
goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. De
bushalte ‘StrombeekBever Bloemendal’
(bus 230-231-232) ligt
op amper 2 minuten
stappen.
Het Academisch
Ziekenhuis VUB bevindt
zich op 3,5 kilometer.

