O le n
ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN

De Notelaar

De Notelaar
Notelaar 1
2250 Olen
tel. 014 24 45 00
notelaar@armonea.be
www.armonea.be

Woonzorgcentrum De Notelaar in Olen combineert uitstekende zorg met een
warme en familiale leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat u met volle teugen
geniet van het mooie dat het leven te bieden heeft. Behalve ons comfortabele
woonzorgcentrum kunt u ook kiezen voor een van onze assistentiewoningen (ook
bekend als serviceflats), waar zelfstandig wonen en zorg op maat hand in hand gaan.
Wekelijks organiseert ons animatieteam diverse activiteiten waaraan u vrijblijvend
kunt deelnemen. Of misschien geniet u liever van een gezellige babbel in een van
onze sfeervolle leefruimten? De mogelijkheden zijn legio.

Over De Notelaar
Woonzorgcentrum De Notelaar ligt in
een rustige residentiële wijk in Olen. In dit
recente complex wonen 65 senioren samen
in een groene en lichtrijke omgeving. Zodra
u binnenkomt, merkt u de ontspannen,
familiale sfeer die er heerst. En dankzij het
animatieteam valt er elke dag wel wat te
beleven.

“
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Het doet deugd om me
hier elke dag thuis te
voelen en te genieten
van de kleine dingen.”

Onze troeven
• Gezellige bar die elke dag van het jaar
open is
• Familiale sfeer door grote
betrokkenheid van vrijwilligers, families
en personeel
• Verwenontbijt elke eerste maandag van
de maand
• Regelmatige samenwerking met de
basisschool
• Individuele zorg op maat
• Keuzemogelijkheid tussen
het woonzorgcentrum of een
assistentiewoning
• Ook uw huisdier is welkom bij ons!

Senioren die zelfstandiger willen wonen,
kunnen terecht in een van onze 29
assistentiewoningen. Daar kunt u in
alle privacy genieten van een flexibele
dienstverlening en zorg.
Aangepaste zorg
Individueel aangepaste zorg is onze absolute
prioriteit bij De Notelaar. Hebt u een
specifieke behoefte? Met een op maat
gemaakt zorgplan staat ons personeel dag
en nacht voor u klaar. En ook wanneer u in
een assistentiewoning woont, kunt u altijd
een beroep doen op de deskundigheid van
ons ambitieuze zorgteam.
Een berg activiteiten
Verveling krijgt bij ons geen kans.
De Notelaar stimuleert het sociale
leven door dagelijks tal van activiteiten
te organiseren. Tijdens uitstapjes zorgen
we er bijvoorbeeld voor dat vrienden en
familie nauw betrokken zijn. Zo kunt u een
wedstrijd petanque spelen met vrienden en
medebewoners en nadien gezellig vertoeven
in onze bar die zeven dagen op zeven open
is. Die grenst aan de Keizer Karel-fietsroute:
er is dus continu leven in de brouwerij.
Culinair genieten
Kunt u een culinaire hoogvlieger wel
appreciëren? Dan bent u bij ons aan het
juiste adres. De chef-kok verbluft wekelijks
met gezonde en lekkere maaltijden. Via de
bewonersraad kunt u het menu mee helpen
opstellen. U roert dus als het ware mee in
de pot. Ook wie in een assistentiewoning
verblijft, is van harte welkom in ons
restaurant. Bovendien mag u zich elke
eerste maandag van de maand tegoed doen
aan een smakelijk verwenontbijt in één van
onze eetkamers.

> Meer informatie? www.armonea.be/denotelaar

Praktisch
Faciliteiten
Bar met kinderhoek en
biljart
Fitness en kinéruimte
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Zorgaanbod
Beschermde afdeling
voor senioren met
dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Revalidatie
Verpleging
Verzorging
Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking
Winkels op
wandelafstand
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Eucharistieviering
Pedicure
Poetsdienst
Wasserij
Type woningen
Appartement met 1
slaapkamer
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Met de bus zijn we te
bereiken via de lijnen
15b en 540; de belbus
brengt je tot aan onze
voordeur;
Met de trein tot in
station Olen en dan nog
een 10 minuten stappen;
Met de fiets via het
fietsroutenetwerk dat
over ons terrein loopt…

