
De Stichel

Vi lvo o r de

In woonzorgcentrum De Stichel vindt u de ideale combinatie van dorp, platteland 
en zicht op de stad. 115 bewoners krijgen in een aangename leefomgeving het 
beste zorg- en dienstenaanbod. Voor ons staat u centraal. Dankzij een waaier aan 
activiteiten beleeft u elke dag opnieuw leuke momenten.

De Stichel 
Romeinsesteenweg 145
1800 Vilvoorde 
tel. 02 267 98 20
destichel@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Een hartelijke lach of 
een babbel, niets is het 
personeel teveel. Ik 
woon hier erg graag.”

Over De Stichel
Wie bij De Stichel aankomt, betreedt 
een andere wereld. Aan het einde van 
een lange oprit, tussen het groen, ligt het 
woonzorgcentrum. Hier woont u in een 
rustige omgeving, met alles wat uw hart 
verlangt. Op een aangenaam terras met 
een prachtig uitzicht ontvangt u vrienden 
en familie. Of geniet u van een warme kop 
koffie of thee in onze gezellige leefruimte. 

U woont comfortabel 
Optimaal genieten start bij een 
comfortabele kamer. Bij De Stichel woont u 
in een knusse éénpersoonskamer die u naar 
eigen wens inricht. Daarnaast beschikken we 
sinds kort over tweepersoonskamers, ideaal 
voor koppels. Wat u ook verkiest, wij waken 
over uw privacy en gemak. 

Activiteiten à la carte
Ons ergo- en animatieteam organiseert 
dagelijks een leuke activiteit. Denk aan 
pannenkoeken bakken, een knutselnamiddag 
of een gezelschapsspel spelen. Het team 
deinst er ook niet voor terug om nu en dan 
grotere evenementen in elkaar te boksen. 
Zo houden we 2 tot 3 keer per jaar een 
dansavond met muziek die u herinnert 
aan uw jeugdjaren. Een voetbalmatch van 
Anderlecht, een barbecue met familie of 
een optreden bijwonen: een greep uit de 
unieke belevenissen waar u samen met ons 
bij bent. 
 
Veilige thuis voor personen met dementie 
We beschikken over een aparte, 
beschermde vleugel voor personen met 
dementie. Een gespecialiseerd zorgteam 
waakt hier dag en nacht over uw welzijn 
en veiligheid. Overdag verblijft u in de 
aangename leefruimte met de andere 
bewoners, waar u zich mag verwachten 
aan aangepaste activiteiten. En in onze 
snoezelkamer- of baden komt u helemaal 
tot rust. 

Praktisch

Faciliteiten
Cafetaria
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Beschermde afdeling 
voor bewoners met 
dementie 
Palliatief team 

Omgeving
Centrum 
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Technische dienst 
Wasserij 

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Bushalte ‘Vilvoorde 
Veldstraat’ ligt op 280 
meter

> Meer informatie? www.armonea.be/destichel 

Onze troeven
• Ideale ligging: dicht bij het centrum en 

in een groene omgeving 
• Een waaier aan toffe activiteiten 
• Beschermde afdeling voor bewoners 

met dementie 
• Kamers voor koppels 
• Prachtig uitzicht op de groene 

omgeving
• Persoonlijke aanpak en zorg op maat
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