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ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN

Overbeke

Overbeke
Bovenboekakker 6-8
9230 Wetteren
tel. 09 285 76 00
overbeke@armonea.be
www.armonea.be

In 2012 zwaaiden de deuren van deze splinternieuwe voorziening open. Naast een
kwalitatieve zorgverlening geniet u in het woonzorgcentrum of in uw serviceflat van
alle faciliteiten om u thuis te voelen: een kapper, klusjes- en poetsdienst… U vertoeft
hier trouwens heerlijk in een van onze vele zithoeken, leefruimtes of de fraaie
binnentuin.

Over Overbeke
Bent u op zoek naar een warme,
comfortabele woonst met uitgebreide
zorg- en dienstverlening? Dan voelt u zich
bij Overbeke in een mum van tijd thuis.
Naast accommodatie voor 97 senioren in
het woonzorgcentrum beschikken we over
16 assistentiewoningen. U verblijft in een
moderne omgeving met luxueuze afwerking.
Onze voorziening bevindt zich op een
steenworp van de Zuiderdijk van de Schelde.
Het jaagpad leent zich uitstekend voor een
verkwikkende wandeling.

“

De woonassistente
neemt ons veel
huishoudelijke taken
uit handen. Zo kunnen
we samen met onze
mederesidenten volop
profiteren van de
gezellige sfeer.”

V.U.: Armonea NV ∙ François Sebrechtslaan 40 ∙ 1080 Brussel ∙ RPR (Brussel) 0889.421.308 ∙ BE47 3200 7696 0880

Tineke en Gerard Morel-Segers, residenten

Onze troeven

De beste zorgen
Onze deskundige medewerkers zijn altijd in
de buurt voor de beste zorgen of gewoon
een hartelijke babbel. Nood aan medische
begeleiding, kine of ergotherapie? Ons
gespecialiseerde team staat voor u klaar.
Ook onze kok bereidt elke dag een verse
maaltijd, met finesse en creativiteit.
Leven in stijl
In ons woonzorgcentrum leeft u in
ruime, stijlvolle kamers. Op de vele
ontmoetingsplekken – de bar, verschillende
zithoeken en leefruimtes – kunt u met
medebewoners, vrienden of familie
samenkomen. Zelfstandig wonen en toch
hier en daar wat praktische ondersteuning?
Dat kan perfect in een van onze serviceflats.
U vindt er alles voor een comfortabel
verblijf: van een huiselijke leefruimte
met praktische keuken tot ergonomisch
ingerichte douchekamer.
Samen ontspannen
Ook in ons ontspanningsaanbod
respecteren we de Armonea-filosofie: wij
organiseren, u kiest of u deelneemt. Onze
activiteiten variëren van een uitstap naar
zee tot een bezoek aan de kerstmarkt. We
genieten ook volop van onze binnentuin
met veel groen, rustbanken en een
petanquebaan.

• Kwaliteitsvolle verzorging op maat
• Moderne woongelegenheid met
ruime, luxueus afgewerkte kamers en
serviceflats
• Verzorgde en creatieve keuken
• Open huis voor vrienden en familie
• Ruim ontspanningsaanbod

> Meer informatie? www.armonea.be/overbeke

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Tv in leefruimte
Rokerslokaal
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie (beschermde
afdeling aanwezig)
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Invalide
Omgeving
Centrum (of stads- of
dorpskern)
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op
wandelafstand
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
Nachtwacht
Poetsdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Appartement met 1
slaapkamer
Bereikbaarheid
Ons woonzorgcentrum
ligt in het centrum
van Overbeke, vlakbij
Wetteren.
Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis Wetteren
bevindt zich op 4
kilometer.
Bus 28 stopt vlakbij
ons centrum (bushalte
Overbeke Kerk).

