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Gelegen in hartje Merchtem, vindt u ons in het oude brouwerijcomplex GinderAle (Brouwerij Martinas) . Vanaf september 2017 woont u bij ons in een warme
leefomgeving waar u kunt rekenen op modern comfort met uitstekende zorg.
Uniek aan ons woonzorgcentrum is de uitzonderlijke locatie op wandelafstand
van de wekelijkse markt, de authentieke sfeer van de oude brouwerij, en het
intergenerationeel samenwonen.
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Nergens anders zou ik
in zo’n speciaal kader
kunnen wonen. Dit is
altijd een beetje een
droom geweest!

De oude brouwerij Martinas werd gesticht
in de 19de eeuw door de ouders van
componist August De Boeck. Na enkele
jaren kwam de brouwerij in handen van
de familie Ginderachter, die er de naam
Martinas aan gaven, de Latijnse naam voor
Merchtem. Zoals het een oude brouwerij
betaamt kunt u bij ons genieten van een
zeer gezellige bar, dagelijks geopend voor
iedereen. De perfecte plek om samen met
familie en vrienden te genieten van een
lekker streekbier en een toffe babbel. Als de
zon schijnt, is het ook aangenaam vertoeven
op één van onze ruime terrassen. Wij doen
er alles aan om u zo thuis mogelijk te doen
voelen, in dit prachtige, authentieke kader.
Bovendien zijn we gelegen op wandelafstand
van de bekende wekelijkse woensdagmarkt,
de vele winkeltjes in hartje Merchtem, en
enkele lekkere restaurants.
U leeft het leven zoals u dat wilt
U kunt uw kamer inrichten met eigen,
vertrouwd meubilair. Zo hebt u direct het
gevoel thuis te zijn. We beseffen heel goed
dat iedereen uniek is en zijn eigen verhaal
heeft. Daarom letten we erop dat u de zorg
en diensten krijgt die specifiek bij u passen.
Zo kan u het leven leiden zoals u dat wil!
Elke dag genieten
Het is ons doel om ervoor te zorgen dat
u zich in een mum van tijd op uw gemak
voelt bij ons. Zo besteden we veel aandacht
aan lekker eten en een gevarieerd pallet
aan activiteiten. Wij hebben zelfs speciale
duofietsen waarmee we regelmatig met zij
die wensen een tocht maken door de mooie
omgeving. En natuurlijk ergens stoppen voor
een drankje.

Onze troeven
• Authentieke sfeer van een oude
brouwerij
• Intergenerationeel samenwonen
• Speciale duofietsen om samen op
uitstap te gaan
• Uitstekende zorg- en dienstverlening

Omringd door familie en vrienden
Uiteraard zijn uw vrienden en familie hier
altijd welkom. Net als thuis kiest u zelf
wanneer ze op bezoek komen en waar u
hen ontvangt. U kunt bijvoorbeeld samen
tafelen in de bar, op uw kamer een tas koffie
drinken, of genieten van een ijsje met de
kleinkinderen op het terras. U kiest!

> Meer informatie? www.armonea.be/martinas

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifihotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Invalide
Omgeving
Winkels op
wandelafstand
Dichtbij centrum
Type verblijf
Permanent wonen
Herstelverblijf
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Bushalte op 100 meter
Treinstation op 600
meter
Verschillende
parkeermogelijkheden

