
Woluwe Promenade

S i n t- S t e ve n s-Wo lu we  ( Z ave n t e m )

In ons gloednieuw woonzorgcentrum Woluwe Promenade, bieden we diensten 
en verzorging aan 90 senioren. We bieden ook herstelverblijf. Onze medewerkers 
staan 24u/7d ter beschikking. Geniet van de prachtige ligging, nabij het mooie park. 
Maak kennis met de expats die vlakbij op dezelfde campus wonen en leven. In onze 
familieruimte of in de grote lounge kan u samen met uw familie diverse feestjes 
organiseren. Op zondag organiseren wij regelmatig een familie brunch buffet. Alles 
kan, niks moet.

Woluwe Promenade
Jozef van Damstraat 67
1932 Sint-Stevens-Woluwe
tel. 02 307 74 00
promenade@armonea.be
www.armonea.be/woluwepromenade

WOONZORGCENTRUM



“Wat is het heerlijk om 
weer actief van het 
leven te genieten, zoals 
het mij past. ”

Over Woluwe Promenade
Bij ons vertoeft u in een gloednieuwe 
omgeving waar contact, genieten, thuis 
voelen en uitstekende zorg centraal staan. 
Onze accommodatie is tot in de puntjes 
verzorgd. Vanaf 2018 vormen we samen 
met andere bewoners een levendige en 
hechte gemeenschap.

U heeft het leven zoals u dat wenst
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. Wij werken volgens het principe van 
persoonsgerichte zorg.

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, zowel interne als externe 
activiteiten staan op het programma.

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!

Uitstekende zorg
Afhankelijk van uw persoonlijke noden en 
behoeften kunnen wij u aangepaste zorg- 
en dienstverlening bieden. Bij ons kan u 
rekenen op meer dan 35 jaar ervaring in 
de zorg voor senioren, en goed-opgeleide 
Armonea medewerkers die u dag en nacht 
bijstaan.

Praktisch

Faciliteiten
Lounge
Beveiliging 
Fitness
Oproepsysteem
Restaurant
Toegankelijk voor
Rolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Salon
Speelzone voor
Kleinkinderen
Tuinkamers
Misdienst
Nachtwacht

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Logopedie
Ergotherapie
Animatie
Apotheker
Verpleging
Verzorging
Dokter aan huis

Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij

Type verblijf
Permanent wonen
Herstelverblijf

Dienstverlening 
Boodschappendienst
Kapper aan huis
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Was- en strijkdienst

Type woning
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Herstelverbijfkamer

Bereikbaarheid
Bus 621, 659, 359, 659, 
282
Trein Zaventem Station

> Meer informatie? www.armonea.be/woluwepromenade

Onze troeven
• Dichtbij de Europese wijk, een wijk vol 

leven.
• Dichtbij het park van Liekendaal, 

restaurants en winkels (o.a. centrum 
Woluwe)

• Gemakkelijk te bereiken, en vlot naar 
Centrum Brussel voor ontspanning, 
cultuur en winkelen.
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