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WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN

La Petite Île

La Petite Île
Industrielaan 1
1070 Anderlecht
Op de kruising van de Tweestationsstraat
en de Klein Eilandstraat
tel. 02 302 47 00
lapetiteile@armonea.be
www.armonea.be/lapetiteile

La Petite Île is een gloednieuw woonzorgcentrum gebouwd in 2018 in de nieuwe
woonwijk Citydox. La Petite Île zal in een groene omgeving in Anderlecht liggen,
langs het kanaal Brussel-Charleroi, en zal deel uitmaken van een innovatief en
intergenerationeel project. In de buurt zal u uitstekende restaurants, winkels,
plantsoenen en een school vinden. In La Petite île kunt u rekenen op een team dat
aandacht besteedt aan wat echt belangrijk voor u is.

Over La Petite Île
Een plek waar u zich thuis voelt en waar u
rustig kunt genieten van het leven ...
La Petite Île biedt een prachtig uitzicht op
een mooie, gezellige binnentuin en op het
park. Vanop de hoogste verdieping kunt u
zelfs het Atomium zien!

“
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Wat is het heerlijk
om weer actief van
het leven te kunnen
genieten.”

In het woonzorgcentrum zijn de
ruime kamers functioneel ingedeeld
en toegankelijk voor iedereen. Iedere
verdieping beschikt bovendien over een
eigen woon- en eetkamer met terras. Op
de twee bovenste verdiepingen is er een
beschermde afdeling, speciaal voor mensen
met dementie. Deze afdeling staat onder
voortdurend toezicht van gespecialiseerde
medewerkers. Er zijn overal gezellige
zithoeken en er is een uitstekende brasserie.
La Petite Île beschikt ook over een
zeventigtal moderne appartementen, voor
mensen die begeleid willen wonen in een
levendige gemeenschap maar met alle
privacy. Net zoals in het woonzorgcentrum
baden alle ruimtes in het licht en zijn ze
voorzien van alle comfort. U kan genieten
van een ruim aanbod aan à la carte diensten.
Ook bent u steeds welkom om deel te
nemen aan de culturele agenda en gebruik
te maken van de andere faciliteiten van La
Petite Île.
Elke dag is belangrijk
Sociaal contact is belangrijk bij ons! Elke dag
bieden we culturele of ludieke activiteiten,
zowel binnen als buiten. Lekkere en gezonde
maaltijden worden zorgvuldig bereid door
onze chef-kok.

Onze troeven
• La Petite Île is niet alleen een oase van
rust. Het maakt deel uit van de nieuwe
wijk City Dox en biedt alle voordelen
van een moderne, veilige en vriendelijke
omgeving midden in de stad.
• Gemakkelijk bereikbaar dankzij het
brede aanbod van openbaar vervoer in
de omgeving
• Intergenerationeel concept

Ons ervaren zorgteam werkt met
de modernste technieken, zoals een
gedigitaliseerde zorgapplicatie en een
geautomatiseerd medicatiesysteem.
Een plek waar het leven goed is.
In La Petite Île ben je thuis…
Er bestaan bij ons geen vaste bezoekuren:
iedereen is altijd welkom. U kunt uw gasten
ontvangen in de brasserie, in de lobby of in
de tuin.

> Meer informatie? www.armonea.be/lapetiteile

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Tuin
Terras
TV Ruimte
Rookkamer
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Alzheimer
Valide
Mindervalide
Invalide
Omgeving
Stadscentrum
Nieuwe wijk
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Nachtwacht
Poetsdienst
Postbezorging
Ontvangst
Onderhoudsservice
Klusjesdienst
Type woning
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Onmiddellijke nabijheid
van Ring (Grote Ring)
Metro
Bus 78, 116, 117, 118,
140, 141, 144, 145, 170,
171
Tram 81
Trein Zuidstation

