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In juni 2015 opende woonzorgcentrum De Wand de deuren in het centrum van
Laken, op de grens met de mooie groene Brusselse Rand. Op deze toplocatie
vindt u een warme thuis met uitstekende zorg- en dienstverlening. 122 senioren
krijgen er het modernste comfort in een aangename woonomgeving. U kunt ook
kiezen voor een van de 22 stijlvolle assistentiewoningen, gelegen net naast het
woonzorgcentrum.

Over De Wand
De bewoners van De Wand voelen zich
thuis in hun ruime, moderne kamers. Niet
alleen op uw kamer, maar ook in de daarvoor
voorziene ruimtes in het woonzorgcentrum
verwelkomt u uw familie in een gezellige
setting. Zo telt elke verdieping een huiselijke
woonkamer, net als thuis.

“
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Ik woon nog
maar pas in een
assistentiewoning
en het bevalt me
hier enorm. Mijn
appartement wordt
schoongemaakt,
waardoor ik tijd heb
om deel te nemen aan
de activiteiten.”

Onze troeven
•
•
•
•

Uitstekend zorg- en dienstenaanbod
Moderne assistentiewoningen
Lekkere en versbereide maaltijden
Contact met familie en vrienden staat
hoog op de agenda

Woont u liever zelfstandig, maar met
de garantie dat er altijd iemand voor u
klaarstaat? Dan zijn onze eigentijdse
assistentiewoningen het antwoord. Hier
woont u in alle privacy in een comfortabel
appartement. U krijgt de ondersteuning van
een uitgebreide dienstverlening en extra
veiligheid.
We zorgen voor u
Alleen de beste zorg- en dienstverlening is
goed genoeg. Daarbij is het – voor zowel u
als voor ons – belangrijk dat uw zorgplan op
maat is en aan uw wensen en gewoonten
voldoet. Op basis van vragen van onze
residenten, breiden wij onze dienstverlening
ook voortdurend uit. Zo kunt u met een
gerust gemoed het leven leiden dat u wilt.
Puur genieten
In De Wand leggen we u op alle vlakken
in de watten. Veiligheid, ontspanning,
restaurantservice of verblijf: een team
professionals staat de klok rond voor u
klaar. Samen met familie en vrienden is het
heerlijk genieten in onze bar of op een van
de ruime terrassen. Of kom proeven van
onze huisbereide, smaakvolle en gezonde
gerechten. Op geluk staat immers geen
leeftijd.
Het belang van nauw contact
We bieden u alle mogelijkheden om ook in
uw nieuwe thuis nauw contact te houden
met wie u lief is. Uw familie, vrienden en
kennissen zijn hier op elk moment van de
dag welkom. En dankzij een ruime waaier
aan leuke activiteiten is er ook volop
gelegenheid om nieuwe banden te smeden.
Zo vormen we een levendige gemeenschap
waar het aangenaam vertoeven is.

> Meer informatie? www.armonea.be/dewand

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Tv in leefruimte
Rokerslokaal
Vergaderruimte
Ontspanningsruimte
Kinéruimte
Bezinningsruimte
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging en verzorging
Dementie: beschermde
afdeling aanwezig
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op
wandelafstand
Gelegen in
winkelcentrum van Laken
School
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Nachtwacht
Poetsdienst
Type woningen
Appartement met
1 of 2 slaapkamers
(assistentiewoning)
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Ons woonzorgcentrum
is gelegen in een
winkelstraat.
Makkelijk bereikbaar met
het openbaar vervoer.
Met tram 3, 7, 19 of bus
53, 230, 231 en 232
staat u in een wip in het
centrum van Brussel.

