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Woonzorgcentrum De Vlamme biedt een gezellige woonplaats aan 90 bewoners. Bij
ons vindt u een mooi evenwicht tussen dagelijkse, professionele zorg en een rustige
leefomgeving. U beschikt over een moderne, ruime kamer met badkamer, terras
en een landelijk uitzicht. Een animatieteam organiseert wekelijks activiteiten en
ontspanningsmomenten aangepast aan uw behoeften. Daarbij dragen we contact
met andere woonzorgcentra, scholen en verenigingen in de buurt hoog in het
vaandel.

Over De Vlamme
Ons woonzorgcentrum combineert
modern comfort met huiselijkheid. Zowel
binnen als buitenshuis is het gezelligheid
troef. We beschikken over een mooie tuin
met boerderijdieren, een petanquebaan,
wandelpaden en een ruim terras.

“

Sociaal contact met
de andere bewoners
en met het personeel
is belangrijk voor mij.
Bovendien kan je altijd
op hen rekenen, een
groot pluspunt.”
V.U.: Famifamenne S.A. ∙ Stationsstraat 102 ∙ 2800 Mechelen ∙ RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen) 475400760 ∙ BE13 3630 4224 3439

Ivonne, 90 jaar

Onze troeven
• Ruime kamers en badkamers in modern
wooncomfort
• Rustige ligging in een groene omgeving
• Mooi aangelegde tuin met
wandelpaden, zitbanken, petanquebaan
en boerderijdieren
• Uitstekende zorg op maat
• Uitgebreid activiteitenaanbod

U kunt een beroep doen op een brede
waaier aan diensten: een aangepast
en uitgebreid animatieprogramma,
postbedeling, ontvangst van uw bezoekers,
administratieve ondersteuning en
kamerschoonmaak. Onze kok bereidt elke
dag verse maaltijden. Kortom: bij ons geniet
u in alle rust.
Uitstekende zorg
Een uitgebreid team van zorgprofessionals
staat de klok rond voor u klaar. Ze helpen
u op de manier die het best bij u past, met
oog voor wie u bent en wat u boeit. We
garanderen gedifferentieerde zorg dankzij
onze experts in wondverzorging, diabetes,
voeding, medicatie, palliatieve zorg en
dementie. Ons gebouw is overal uitgerust
met een modern oproepsysteem, zodat u in
geval van nood onmiddellijk geholpen wordt.
Diverse activiteiten
Wekelijks organiseren we activiteiten,
binnenshuis of in de omgeving van onze
voorziening. Zo behoren onder meer
uitstappen, volksspelen of een bezoek
van de leerlingen van de basisschool tot
de mogelijkheden. Steeds kunnen we
rekenen op familieleden, mantelzorgers en
vrijwilligers om onze animatoren een handje
te helpen.
De Oase
De Oase is onze leefgroep voor zwaar
hulpbehoevende residenten en bewoners
met dementie. In een aparte woonkamer
proberen we de dagindeling van de
thuissituatie zo goed mogelijk te volgen. We
organiseren rustige activiteiten in groepen
van maximum 15 deelnemers. Persoonlijke
begeleiding is dus gegarandeerd.

> Meer informatie? www.armonea.be/devlamme

Praktisch
Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Cafetaria
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin met wandelpaden
Petanquebaan
Wifi-hotspot
Tv-ruimte
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Palliatief
Parkinson
Semi-valide
Valide
Invalide
Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
(belbus)
Centrum Zottegem is
op tien minuten met de
auto
Groene omgeving
Ziekenhuis < 1 km
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Technische dienst
Manicure
Pedicure
Onderhoudsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Het station is gelegen op
een 10-tal minuten van
het woonzorgcentrum.

