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Larenshof
Schoolstraat 15
9270 Laarne
tel. 09 223 86 00
larenshof@armonea.be
www.armonea.be

Net voorbij het Kasteel van Laarne en aan het einde van de imposante Kasteeldreef
ligt woonzorgcentrum Larenshof. In het woonzorgcentrum vindt u een warme
leefomgeving met het modernste comfort en een uitgebreide waaier aan
diensten. Bovendien geniet u bij ons elke dag van lekker eten en een gevarieerd
activiteitenaanbod. Net naast het woonzorgcentrum bevinden zich onze
assistentiewoningen. Ze zijn geknipt voor wie in alle veiligheid zelfstandig wilt
wonen, maar indien nodig toch wilt rekenen op deskundige zorg.

Over Larenshof
Wanneer u het domein oprijdt, voelt u
onmiddellijk de gezelligheid en menselijke
warmte die Larenshof uitstraalt. Het
woonzorgcentrum opende de deuren
in november 2010. Een team van
gekwalificeerde medewerkers staat voor
u klaar met de beste zorgen of gewoon
voor een hartelijke babbel. Via ons
oproepsysteem kunt u de klok rond beroep
doen op hen.

“

Vanuit mijn
comfortabele flat met
terras kijk ik uit over
de prachtig aangelegde
tuin. Ik voel me hier
veilig en kan rekenen
op een excellente
dienstverlening.”
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Onze troeven

Uw beleving is onze prioriteit
Larenshof is een open huis waar iedereen
zich op zijn gemak voelt. U laten genieten
van elke dag, voor minder gaan we niet.
Onze voorziening is gezellig ingericht met
onder meer een bibliotheek, leeshoek en
strijkatelier. Ook op culinair vlak gaan we
voor het allerbeste. U eet lekker, gezond en
gevarieerd. Dagelijks organiseren we voor
u een ontbijtbuffet. Dankzij onze mobiele
keuken zijn er regelmatig ook culinaire
festiviteiten.
U kiest het verblijf van uw voorkeur
Bij Larenshof stemmen we ons
aanbod af op uw zorgvraag. Naast het
woonzorgcentrum telt onze voorziening
30 assistentiewoningen en 15 kamers
aangemeld herstelverblijf voor tijdelijke
zorgvragen. In onze assistentiewoningen
woont u zelfstandig, maar u kunt
toch rekenen op zorg of praktische
ondersteuning.
Beschermde afdeling voor dementie
Onze beschermde afdeling De Parel voor
personen met dementie werd uitgebouwd
volgens wetenschappelijke zorgrichtlijnen.
De Parel beschikt over twee beschermde
‘beleeftuinen’ en een speciaal ingerichte
badkamer voor relaxatiebehandelingen. Ons
multidisciplinair team schoolt zich continu
bij om residenten met dementie deskundig
en persoonlijk te begeleiden.

• Warm en deskundig team
• Beschermde afdeling voor personen
met dementie
• Mobiele keuken voor kookactiviteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Ook uw huisdier is welkom in onze
groep assistentiewoningen

> Meer informatie? www.armonea.be/larenshof

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Beveiliging
Fitness
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Semi-valide
Valide
Invalide
Omgeving
Parking
Openbaar vervoer
dichtbij
Winkels op
wandelafstand
Groene omgeving
Kasteel van Laarne
Type verblijf
Permanent wonen
Tijdelijk verblijf in ons
aangemeld herstelverblijf
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Misdienst
Nachtwacht
Wasserij
Woonassistentie (voor de
assistentiewoningen)
Type woningen
Eenpersoonskamer
Appartement
Bereikbaarheid
Larenshof ligt op 5
minuten rijden van de
Gentse ring (R4). Op
ongeveer 300 meter
van de voorziening is
een bushalte. Buslijn
34 brengt u op een
klein halfuur naar het
stadscentrum van Gent.

