
Hemelrijck

Mo l

De beste zorg in de groene gordel van Mol, dat is waar woonzorgcentrum Hemelrijck 
voor staat. Onze medewerkers doen er alles aan om zich in te leven in de leefwereld 
van elke bewoner. Een persoonsgerichte benadering die ons in staat stelt optimaal 
woon- en leefcomfort te bieden, aangepast aan uw noden. De vriendschapsband 
tussen de bewoners en het zorgpersoneel creëert bovendien een gezellige, open 
woonomgeving waar u zich meteen op uw gemak voelt.

Hemelrijck
Kruisven 80
2400 Mol
tel. 014 76 30 00
hemelrijck@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Wij zijn zo graag in 
Hemelrijck voor de 
vriendschap tussen 
bewoners. Ook het 
personeel zal helpen 
waar ze kunnen. Soms 
hebben ze maar een 
half woord nodig. 
Zolang we kunnen 
genieten van alle 
activiteiten is alles ok.”
Edgard en Jef, residenten

Over Hemelrijck 
Woonzorgcentrum Hemelrijck bevindt 
zich niet alleen op een boogscheut van een 
prachtige, bosrijke omgeving, maar ook 
vlak bij een heleboel winkels en gezellige 
restaurants. Ons gespecialiseerde team legt 
de nadruk op persoonlijke beleving. Om 
ons in te leven in uw leefwereld, peilen we 
bijvoorbeeld naar uw dagelijkse gewoontes, 
hobby’s en persoonlijke voorkeuren tijdens 
een uitgebreid kennismakingsgesprek. Zo 
slagen we erin om zorg op maat te bieden 
en u op elk moment van de dag te laten 
genieten.   

Inleven in de belevingswereld 
van de bewoners
U bent uniek en zo zien wij u ook. 
Ons gespecialiseerde team staat u 
dagelijks bij met raad en daad. Elke 
bewoner kan bovendien terecht bij een 
aandachtsbegeleider voor een deugddoende 
babbel of ondersteuning. We zorgen ervoor 
dat u zich gelukkig voelt en hechten daarbij 
veel belang aan uw privacy. Onze belofte? 
Door de goede vertrouwensband met ons 
zorgpersoneel voelt u zich in een mum van 
tijd helemaal thuis. 

Zorg- en dienstverlening op maat
Ons KELA-team organiseert continu 
activiteiten. Het ergo-animatieteam speelt 
in op wat de bewoner zelf wilt, nodig heeft 
en beleeft. Bovendien kunt u ook uw 
mening laten horen tijdens de bewoners- of 
familieraad. Uw stem telt, daar draait het 
bij ons om. Ook aan ontspanning hechten 
we veel belang: een wandeling in de groene 
dwaaltuin of een rustgevend bezoekje aan 
de relaxatieruimte creëren de nodige rust en 
kalmte. 

Een warm thuisgevoel
Hemelrijck is een warme, veilige 
thuisomgeving waar u zich goed kunt voelen. 
U bent hier thuis, en ook uw vrienden en 
familie zijn van harte welkom. De bruisende 
cafetaria, uw zelf ingerichte kamer, de 
groene tuin, de gezellige zithoeken… Er zijn 
mogelijkheden te over om uw geliefden te 
ontvangen.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Kinéruimte
Rokersruimte
Oproepsysteem
Kapsalon
Wellness 
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Tv-ruimte
Beveiliging 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Invalide  

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer in de 
nabije omgeving
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Poetsdienst 
Nachtwacht
Klusjesdienst
Technische dienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
In de groene gordel rond 
Mol
Haltes openbaar vervoer 
op wandelafstand

> Meer informatie? www.armonea.be/hemelrijck

Onze troeven
• Persoonsgerichte benadering
• Vast zorgteam per afdeling
• Groene dwaaltuin voor bewoners met 

dementie
• Relaxatieruimte met klankgolven
• Gezellige harmonie tussen bewoners en 

personeel
• Gespecialiseerd zorgteam onder 

begeleiding van referentiepersonen
• Vernieuwend en gevarieerd 

activiteitenaanbod 
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