
Molenberg

B e ve r e n-Wa a s

Residentie Molenberg ligt in een rustige wijk, maar toch vlakbij het levendige 
centrum van Beveren-Waas. Bij ons kunt u vertrouwen op kwalitatieve zorg, 
aangepast aan uw voorkeuren vandaag en morgen. U hebt een appartement 
met terras, keuken en één of twee slaapkamers. Verder kunt u genieten van 
een wandeling in onze prachtige tuin, u leeft in een veilige omgeving en op een 
uitzonderlijk centrale locatie. Het voelt alsof u op hotel aankomt, u wordt elke dag 
hartelijk ontvangen. 

Molenberg
Oude Zandstraat 34
9120 Beveren-Waas 
tel. 03 750 11 11
molenberg@armonea.be
www.armonea.be

SERVICE-RESIDENTIE



“Wonen in Molenberg 
verbeterde onze 
mobiliteit. Nooit meer 
de trap nemen. We 
kunnen lekker eten in 
het restaurant, maar 
ook zelf koken op het 
appartement. Mijn 
vrouw en ik zijn hier 
erg tevreden.”
Meneer Marckx, resident

Over Molenberg
Onze residentie combineert het beste 
van twee werelden: de markt en het 
winkelcentrum liggen vlakbij, maar eens 
voorbij de oprit overheerst de rust van de 
tuin. Wie voor onze deur staat, merkt het 
meteen: deze residentie straalt luxe en 
geborgenheid uit. Velen noemen deze plek 
terecht, weldadig. In het comfortabele 
salon hebt u tijd om samen te zijn, in de 
bar is het vrolijk babbelen en discussiëren 
kan in het comfortabele salon. Of u kunt 
er samen plannen smeden voor morgen en 
de bijeenkomsten van de gebruikersraad 
voorbereiden. Zo is het leven in Molenberg. 

Genieten in alle comfort
Zowel op het vlak van onthaal als verblijf 
mag u rekenen op de allerbeste kwaliteit. 
U geniet van de traditionele basisdiensten 
en kiest vrij voor extra services zoals een 
poetsbeurt voor uw appartement of de 
opmaak van uw bed. Verder staan we in 
voor uw veiligheid. Dankzij een handig 
oproepsysteem doet u een beroep op snelle 
assistentie. Een conciërge-echtpaar woont 
in het gebouw en staat doorlopend voor u 
klaar. 

Oog voor smaak 
U kunt ervoor kiezen om zelf in de potten 
te roeren in uw keuken of om u te laten 
verwennen door onze kokkin. Zij geeft de 
voorkeur aan dagverse groenten en lichte 
bereidingen. Ook een specifiek dieet vormt 
geen enkel probleem. De lunch kan zowel 
in uw appartement als in ons sfeervolle 
restaurant opgediend worden. Wilt u in onze 
feestzaal een feestje organiseren voor uw 
familie? Met plezier helpen we u een handje. 

Verveling krijgt geen kans
Onze directie organiseert geregeld 
activiteiten: een wekelijkse happy hour, 
culinaire activiteiten in het restaurant, 
voordrachten, bridge, gezelschapsspelletjes, 
pianorecitals enzovoort. Hebt u zelf een 
voorstel? Bij ons is er altijd ruimte voor 
initiatieven van de residenten zelf. U merkt 
het, verveling krijgt geen kans.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Tuin
Wifi hotspot

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Verpleging 

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 
Centrum

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer
Appartement met 2 
slaapkamers

Bereikbaarheid
Het station ligt vlakbij, 
net als verschillende 
bushaltes waar bussen 
81 tot 85 van en naar 
Antwerpen rijden en 
naar Sint-Niklaas (bus 
81 en 82). U vindt 
veel kleine winkels, 
grootwarenhuizen, een 
kapper en een apotheek 
in de buurt. Op dinsdag 
is er markt. 
De campussen Beveren 
en Sint-Niklaas van het 
AZ Sint-Nikolaas liggen 
in de buurt.

> Meer informatie? www.armonea.be/molenberg

Onze troeven
• Uitstekende zorg- en dienstverlening 

op maat
• Ideale ligging: aan het einde van een 

rustige dreef met het centrum vlakbij
• Een ruim activiteitenaanbod
• Culinaire verwennerij
• Waarborg van uw veiligheid dankzij ons 

oproepsysteem
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