
Spanjeberg

Z e lli k

In het woonzorgcentrum Spanjeberg komt u terecht in een warme gemeenschap. 
Sinds 2012 zijn we twee gloednieuwe vleugels rijker en bieden we woonst aan 101 
senioren. Onze grootste troef is de familiale en ontspannen sfeer. Niet alleen de 
accommodatie maar ook ons personeel draagt hier zijn steentje bij. Zowel voor zorg 
op maat als voor een gezellige babbel kunt u de klok rond op hen rekenen. Binnen is 
het woonzorgcentrum aangekleed met een combinatie van eigentijdse en klassieke 
meubels. Hier voelt u zich meteen thuis.

Spanjeberg
Brusselsesteenweg 554
1731 Zellik
tel. 02 466 63 03
spanjeberg@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“In Spanjeberg werd ik 
hartelijk ontvangen. 
Het personeel en de 
medebewoners zijn 
erg vriendelijk. Alsof 
we elkaar al jaren 
kennen.”

Over Spanjeberg
Het woonzorgcentrum ligt in een levendige 
buurt op een boogscheut van centrum 
Zellik. In Spanjeberg stimuleren we een rijk 
gemeenschapsleven. Om het contact met 
vrienden en familie te bevorderen staan 
onze deuren altijd open. Gezellig bijkletsen 
kan in de cafetaria of in de ruime tuin. 
Daarnaast respecteren we uw privacy. U 
beschikt over een comfortabele kamer waar 
ruimte is voor uw eigen meubels. Inrichten 
kan volledig naar uw smaak.

Goedgevulde activiteitenkalender
In Spanjeberg zijn de dagen goedgevuld. 
Ons animatieteam zorgt wekelijks voor tal 
van seizoensgebonden activiteiten waaraan 
u vrijblijvend kunt deelnemen. Verschillende 
spelactiviteiten vullen de kalender en tijdens 
de zomermaanden trekken we elke dinsdag 
naar de markt. Bovendien werken we nauw 
samen met de nabijgelegen basisschool 
Vijverbeek. Samen zetten we uitstapjes op 
touw met de kinderen. Ambiance verzekerd.

Culinair vernuft
Houdt u van een goede Vlaamse keuken? 
Dan zal ons restaurant zeker in de smaak 
vallen. De chef-kok schudt de ene lekkernij 
na de andere uit zijn mouw. Zijn gevarieerde 
kaart met versbereide maaltijden verrast 
u week na week. Bovendien hebt u altijd 
inspraak in het menu. En uw dieet of 
specifieke wensen leggen we zeker voor in 
de keuken.

Deskundige zorgverlening
In Spanjeberg staat u centraal. Uw 
persoonlijke verhaal is het eerste waar 
wij oor naar hebben. Want dankzij 
wederzijdse en open communicatie kan ons 
multidisciplinair zorgteam u de allerbeste 
ondersteuning bieden. Verder beschikken 
we over een aparte woonkern afgestemd op 
de noden en behoeften van senioren met 
dementie.

Praktisch

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Rolstoeltoegankelijk 
Tuin

Zorgaanbod
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking
Vlakbij het centrum

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Misdienst
Pedicure
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Op minder dan 300 
meter bevindt zich de 
bushalte ‘Zellik Dorp’. 
Eenvoudiger kan het 
niet. De bus vervoert u 
richting Brussel of Aalst.

> Meer informatie? www.armonea.be/spanjeberg of op onze facebookpagina

Onze troeven
• Enthousiast en deskundig zorgteam
• Familiale sfeer
• Aparte woonkern voor senioren met 

dementie
• Gevarieerde en versbereide maaltijden
• Uitgebreide activiteitenkalender
• Twee nieuwe vleugels sinds 2012
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