
Pagode

Ne de r - ove r -He e mb e e k  ( B r u s s e l )

Vlakbij het Koninklijke Domein van Laken, strekt Pagode zich uit over vijf 
verdiepingen van telkens een dertigtal bewoners, in een gezellig kader, veilig en 
kleinschalig. Tijdens de activiteiten, het gezellig samenzijn in het restaurant of 
rustige pauzes in één van de salons, is er genoeg gelegenheid om nieuwe vrienden 
te maken. Familie en vrienden zijn ook steeds welkom. In Pagode blijft u dicht bij 
degene die u nauw aan het hart liggen.

Pagode 
Oorlogskruisenlaan 90
1120 Neder-over-Heembeek
tel. 02 431 28 28
pagode@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“De maaltijden worden 
opgediend in een klein 
en gezellig zaaltje 
waar we nooit met 
meer dan 35 zijn. Zo 
blijft het aangenaam 
converseren!”

Over Pagode
Pagode is een spiksplinternieuw 
woonzorgcentrum. Elke verdieping heeft 
zijn eigen salon en restaurant, waar u bij 
‘uw familie’ bent. Maar u kunt het zich ook 
gezellig maken in onze bar, meedoen aan 
de activiteiten of een frisse neus halen op 
ons terras, waar u het panoramisch zicht op 
Brussel kunt bewonderen. U kunt zich ook 
laten verwennen in ons schoonheidssalon. 
Tenzij u liever een goede film kijkt op uw 
kamer, waar u over een flat screen met 80 
televisiekanalen beschikt? 

Tot uw dienst
Of het nu over veiligheid, bescherming, 
de maaltijden of het verblijf gaat, ons 
professioneel team staat dag en nacht tot 
uwer beschikking om u de zorg en diensten 
te bieden die u nodig hebt. We grijpen elke 
gelegenheid aan om te kijken hoe we u 
van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het 
dagelijks schoonmaken van uw kamer – een 
moment waarop we graag een babbeltje 
met u slaan! Regelmatig peilen we ook 
naar verbetermogelijkheden via onze 
tevredenheidsenquêtes. 

Het leven in Pagode
De dagen in Pagode zijn goed gevuld. 
’s Ochtends ontvangt u de zorg die u nodig 
hebt, u neemt als u dat wenst deel aan de 
activiteiten die ons kine-ergo-animatieteam 
organiseert, of u gaat naar de pedicure of de 
kapper voor een frisse snit... In de namiddag 
stellen we een waaier aan activiteiten voor, 
in grote of kleine groepen. 

Een eigen plek voor 
personen met dementie
Senioren met dementie ontvangen we 
op een specifiek voor hen gereserveerde 
beschermde afdeling, waar een groot terras 
een prachtig zicht biedt op de Japanse 
Toren en het Koninklijk Domein. Senioren 
krijgen er aangepaste begeleiding, in 
een familiale en warme sfeer. Naast het 
dagelijks contact gebruiken we ook een 
specifieke observatiemethode (Dementia 
Care Mapping) om te peilen naar hun 
gemoedstoestand en de kwaliteit van de 
zorg die we aanbieden. 

Praktische info

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurants
Café
Drankenautomaat
TV-zalen
Ontspanningsruimte
Schoonheidssalon 
(kapsalon, manicure en 
pedicure) 
Tuin
Terrassen
Rokersruimte
Rolstoeltoegankelijk
Wifi hotspot

Zorgaanbod
Valide en mindervalide 
personen
Alzheimer 
Dementie
Parkinson 
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verzorging
Verpleging
Palliatief zorgteam

Omgeving
Stedelijk
Groene omgeving

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Nachtwacht
Schoonmaakdienst
Onderhoudsdienst
Klusjesdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Parking in de buurt.
Openbaar vervoer: Tram 
7 Heembeek, bus 47 
(halte Avant-Port op 
500 m) en bus 53 (halte 
Kruipweg op 800 m).
Grote supermarkt vlakbij 
en andere winkels op 
wandelafstand (centrum 
van Neder-Over-
Heembeek).
Centrum van Brussel 
gemakkelijk bereikbaar 
met openbaar vervoer 
(bus 47).
Koninklijk Domein van 
Laken vlakbij.

> Meer informatie ? www.armonea.be/pagode

Onze troeven
• Gezelligheid van kleinschalig wonen 

(afdelingen van een dertigtal personen) 
en de voordelen van een groot huis 
(talrijke faciliteiten)

• Zeer goed uitgeruste kamers (privé-
badkamer, flat screen, koelkast…)

• Verse en verzorgde keuken; regelmatig 
een luxe-ontbijt en speciale maaltijden 

• Snel toegang tot de lokale handel en 
het centrum van Brussel

• Beschermde afdeling voor personen 
met dementie

• Palliatief zorgteam, dat nauw 
samenwerkt met de Federatie 
Palliatieve Zorg 
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