
Van Rijswijck

A n t we r p e n

Residentie Van Rijswijck straalt een en al luxe uit. De warme tinten in de 
onthaalruimte, het prachtig ingerichte restaurant, de bibliotheek en de mooie 
pianobar geven u onmiddellijk het gevoel dat u op hotel bent. De goede sfeer, tal van 
hoteldiensten, het ruime aanbod aan activiteiten en de uitstekende locatie vullen uw 
vertrouwde levensstijl aan met extra kwaliteit. In residentie Van Rijswijck geniet u 
van het leven in een veilige omgeving.

Van Rijswijck
Lange Lozanastraat 233
2018 Antwerpen
tel. 03 304 15 00
vanrijswijck@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA SERVICE-RESIDENTIE



“Alles bevalt me 
hier: het wonen, 
de omgeving, het 
personeel en het 
contact met de andere 
residenten.”
Mevrouw van den Kieboom, residente

Over Van Rijswijck
De omliggende herenhuizen passen perfect 
bij de stijl en klasse van seniorie Van Rijswijck 
in Antwerpen. Van Rijswijck telt 86 luxueuze 
appartementen met 1 of 2 slaapkamers. 
Voor sereniteit en levensvreugde kunt u 
terecht in de omringende tuinen. Bij ons 
kunt u in alle veiligheid zelfstandig wonen. 
Evengoed kunt u bij ons terecht wanneer 
u zorg nodig hebt. Wij staan altijd voor u 
klaar. En wie heeft soms geen nood aan een 
warme babbel? Bij ons voelt u zich thuis, 
vanaf dag 1. 

Al het comfort dat u nodig hebt
Een handje toesteken bij het vervullen 
van uw administratieve formaliteiten, de 
postbedeling, het onthaal van uw gasten: 
wij doen het graag voor u. We bezorgen u 
alle comfort, zodat u zich over niets zorgen 
hoeft te maken. Het onthaal staat altijd voor 
u klaar voor de eerste hulpverlening of bij 
vragen en problemen.    

Gastronomie ten top
Voor een overheerlijk menu bent u bij 
Van Rijswijck aan het juiste adres. Ons 
professioneel keukenteam geeft de 
voorkeur aan seizoensproducten en lichte 
bereidingen. Moet u een bepaald dieet 
volgen of hebt u specifieke wensen? U geeft 
het door, wij zorgen ervoor! Komen familie 
of vrienden op bezoek? Geen probleem, 
ze kunnen gerust meegenieten van een 
verrukkelijke maaltijd. Bovendien hebben we 
drie volledig uitgeruste gastenkamers, zodat 
ook overnachten kan. 

Van Rijswijck bruist
Een wekelijkse happy hour, voordrachten, 
gezelschapsspellen: wij stellen u ons 
activiteitenaanbod voor. U kiest zelf of u 
deelneemt. Daarnaast zijn leuke suggesties 
altijd welkom. Dankzij onze locatie in hartje 
Antwerpen, valt er altijd wel iets te beleven 
in de buurt. Wilt u liever in alle rust een 
frisse neus halen? Dan kan dit in onze 
privétuin.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras met tuin
Wifihotspot
Conciërge
Beveiliging 
Alarmsysteem
Cinemazaal
Bibliotheek
Bridge

Zorgaanbod
Zelfstandig kinesist
Verpleging 
Verzorging 

Omgeving
Antwerpen Centrum
Groene omgeving
Ondergrondse parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels en banken op 
wandelafstand 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf
3 volledig uitgeruste 
gastenkamers

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure en pedicure
Boodschappendienst
Nachtwacht
Poetsdienst 
Was- en strijkdienst
Woonassistentie 

Type woningen
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers

Bereikbaarheid
Ziekenhuizen in 
de omgeving: 
Sint-Vincentius, 
Sint Augustinus, 
Eeuwfeestkliniek.
Tram (2, 6 en 15) en bus 
(22) op 50 meter.
Taximaatschappij 
Antwerp Tax op 400 
meter.
2,7 kilometer van 
Antwerpen-Berchem.
Sint-Laurentius kerk en 
de Basiliek van het Heilig 
Hart in de nabijheid.
Vlakbij Middelheim 
en Den Brand- en 
Hortiflorapark.> Meer informatie? www.armonea.be/vanrijswijck

Onze troeven
• Uitstekende ligging in een groene 

omgeving
• Luxueuze hotelservices
• Een waaier aan recreatieve activiteiten
• Gespecialiseerd team zorg- en 

dienstmedewerkers 
• Volledig ingerichte gastenkamers. 
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