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1080 Sint-Jans-Molenbeek
tel. 02 464 16 11
homesebrechts@armonea.be
www.armonea.be

Woonzorgcentrum Sebrechts bevindt zich in het bruisende centrum van Sint-JansMolenbeek, nabij Brussel. Het telt 215 goed onderhouden kamers, voor koppels zijn
er tweepersoonskamers beschikbaar. Ons personeel geeft het beste van zichzelf
om u de zorg te bieden die u nodig hebt. Wonen in Sebrechts is onafgebroken
genieten van uitstekende zorg, lekkere huisbereide maaltijden en ontspannende
seizoensgebonden activiteiten. Bij ons bent u op uw gemak, u bent hier thuis.
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De gezellige wintertuin
is mijn favoriete plek
geworden. Genieten
van de eerste lentezon
met een lekkere rode
wijn … zalig!”

Onze troeven
•
•
•
•
•

Open huis voor familie en vrienden
Een brede waaier aan activiteiten
Gezellige kamers voor koppels
Huiselijke, familiale sfeer
Aangepaste zorg- en dienstverlening op
uw maat
• Prachtige wintertuin

Over Sebrechts

Praktisch

Het woonzorgcentrum ligt in een
residentiële buurt, vlakbij de Basiliek. Een
gemotiveerd team van ergotherapeuten
en animatoren zorgt voor een uitgebreid,
seizoensgebonden activiteitenaanbod. Laat
u verwennen bij de kapper, geniet van een
drankje of laat een heerlijk, gevarieerd menu
u smaken. Om het contact met vrienden,
kinderen en kleinkinderen te bevorderen,
staat onze deur altijd open.

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Wintertuin
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifihotspot
TV-ruimte
Rokersruimte

Kwalitatieve zorgverlening
Ons multidisciplinaire team staat u bij met
de zorg die het best bij u past. Dit met de
nodige aandacht voor uw verwachtingen,
zelfstandigheid en privacy. In Sebrechts
hechten wij veel belang aan uw mening over
onze zorg- en dienstverlening. Bovendien
kunt u in de bewonersraad praten over de
dagelijkse gang van zaken: alle goede punten
maar ook mogelijke verbeteringen komen
aan bod.
Gevarieerde, seizoensgebonden keuken
Van zodra het koude winterweer opsteekt,
schuift u aan tafel voor een verrukkelijke
raclette. In de zomer nodigen onze
bewoners familie en vrienden uit voor een
onvergetelijke barbecue. Onze chef-koks
zorgen voor een gevarieerde keuken met
seizoensgebonden producten. Volgt u een
dieet of hebt u bepaalde voorkeuren? U laat
het ons weten, wij maken er werk van!
Familie en vrienden zijn nooit veraf
In woonzorgcentrum Sebrechts zijn uw
bezoekers altijd welkom. Drink samen
gezellig koffie in de aantrekkelijke bar of
geniet van een heerlijke familiale lunch in
het stijlvolle restaurant. Uw kamer, de ruime
inkomhal met aangename loungehoeken,
het restaurant, ons zonnig buitenterras
of de bar die 7 dagen op 7 open is: u hebt
opties genoeg om uw vrienden en familie te
ontvangen.

> Meer informatie? www.armonea.be/sebrechts

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Omgeving
Woonwijk
Openbaar vervoer nabij
Winkels en banken op
wandelafstand
Winkelcentrum Basilix in
de nabije omgeving
Groene omgeving
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Boodschappendienst
Nachtwacht
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Ziekenhuis in de
omgeving
Openbaar vervoer vlakbij
Basiliek van Koekelberg
in de nabijheid
Vlakbij Elisabethpark,
Kasteelhoeve Karreveld
en Zavelenberg

