
Eyckenborch

G o oi k

Residentie Eyckenborch ligt in het mooie Pajottenland, dicht bij het centrum 
van Gooik. Graag verwelkomen we u in ons woonzorgcentrum. We bieden u 
verschillende verblijftypes: permanent wonen, kortverblijf, of u gaat voor een van 
onze 52 assistentiewoningen. Als u twijfelt aan wat voor u de beste keus is, dan kunt 
u steeds bij ons terecht voor woonadvies. U krijgt een gepersonaliseerde woon-, zorg- 
en leefomgeving, die nauw verbonden is met de buitenwereld.

Eyckenborch
Bronnenweg 4
1755 Gooik
tel. 02 532 40 61 
eyckenborch@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN 



“Ik heb het hier 
erg naar mijn zin. 
Het personeel is 
vriendelijk, niets is hen 
te veel. Ondertussen 
heb ik ook nieuwe 
vrienden leren kennen. 
Hier wonen is een echt 
plezier.”
Betty W., resident

Over Eyckenborch 
Als u ervoor kiest om bij Eyckenborch te 
wonen, komt u binnen in een bruisende 
wereld. Dagelijks bieden we u een waaier 
aan leuke activiteiten: themanamiddagen, 
uitstappen, creativiteitssessies, fitness op 
maat, noem maar op. Zowel buitenshuis als 
binnen is er altijd iets te doen. De klemtoon 
ligt daarbij op ontspanning en sociale 
interactie. Ons bevlogen animatieteam 
speelt in op uw persoonlijke wensen. Daarbij 
kunnen ze rekenen op de ondersteuning van 
heel wat enthousiaste vrijwilligers. 

Wonen in alle comfort 
Of u nu kiest voor een kamer in ons 
woonzorgcentrum of voor uw eigen 
assistentiewoning, bij ons geniet u van alle 
comfort. Dankzij de handige inloopdouche, 
aangepast toilet en gezellige zithoeken, 
maakt u van onze residentie uw nieuwe 
thuis. Een comfortabele plek waar u met 
plezier bezoek ontvangt. Daarnaast geniet u 
van allerlei diensten. Zo wandelt u met een 
frisse snit ons kapsalon buiten. Of met een 
pedicure of manicure, de mogelijkheden zijn 
er... u kiest. 

Warme zorgcultuur 
Bij Eyckenborch mag u rekenen op een 
warme zorgcultuur, luisterbereidheid en 
genegenheid. Ons interdisciplinair team 
van verpleeg- en zorgkundigen, kinesi- en 
ergotherapeuten en animatoren bespreken 
graag met u uw optimale zorgplan. Een 
persoonlijke benadering is ons motto. Zo 
krijgt u de best mogelijke zorg.

Een dorp in een dorp 
Eyckenborch is als een gezellig dorp. Net 
als in Gooik valt er altijd wel iets te beleven. 
Voor een gezellige lunch of een familiefeest, 
kunt u steeds terecht in ons restaurant  
De Bron en ons gezellig café den Eyck. 
Soms plannen we activiteiten waarop we 
ook de inwoners van Gooik uitnodigen, zoals 
een wandeling, barbecue of onze jaarlijkse 
kerstmarkt. Uiteraard is ook uw familie altijd 
welkom.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Fitnessruimte (in 
assistentiewoningen)
Ontspanningsruimte
TV-ruimte 
Biljartruimte
Bibliotheek 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Beschermde afdeling 
voor personen met 
dementie
Palliatief team 

Omgeving
Vlakbij centrum 
Parking
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Poetsdienst
Was- en strijkdienst

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer 
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Op amper 150 meter 
vindt u bushalte 
‘Gooikeveldstraat’ 
waar u bus 153 of 162 
kunt nemen richting 
Ninove, Halle en station 
Leerbeek.

> Meer informatie? www.armonea.be/eyckenborch

Onze troeven
• Comfortabel wonen 
• De best mogelijke zorg dankzij ons 

multidisciplinair team 
• Een waaier aan leuke activiteiten
• Contact met medebewoners en de 

inwoners van Gooik
• Eigen keuken met versbereide 

streekgerechten 
• Boodschappendienst (bakker, slager, 

melkboer) aan huis en georganiseerde 
uitstappen naar winkelcentra. 
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