
Voortberg

Te s t e lt

Voortberg opende eind 2012 de deuren. Het gloednieuwe woonzorgcentrum en de 
38 exclusieve assistentiewoningen bieden u alles om u een warme en comfortabele 
thuis te bezorgen. Een zorg- en dienstenpakket op maat? Dat kan! Daarbij houden 
we uitdrukkelijk rekening met uw privacy en veiligheid. Moet u herstellen na een 
ongeluk of operatie? We zijn trots op ons professioneel herstelverblijf.

Voortberg
Plaats Vondel 21
3272 Testelt
tel. 013 45 81 00
Voortberg@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Mijn nieuwe thuis: 
waar ik samen met 
mijn nieuwe vrienden 
volop kan genieten 
van lekker eten en 
dagelijkse activiteiten.”

Over Voortberg
In woonzorgcentrum Voortberg is het 
aangenaam vertoeven. Bewoners kunnen 
bij het gekwalificeerde zorgteam terecht 
voor een warme babbel en de nodige 
zorg- en dienstverlening. Uitstekende 
verzorging, lekker eten en toffe 
ontspanningsmomenten, daar draait het 
in Voortberg om! Geniet samen met de 
andere bewoners dag na dag. Daarnaast 
biedt Voortberg 38 assistentiewoningen, 
aangepast aan de fysieke mogelijkheden 
van de residenten. Bovendien kunnen ook 
deze bewoners steeds een beroep doen op 
het zorgpersoneel en de dienstverlening van 
het woonzorgcentrum. Hiernaast kunt u in 
Voortberg ook terecht voor een revalidatie 
in herstelverblijf, waar u de nodige service 
en diensten krijgt om een aangenaam 
herstel in de hand te werken.  

Geïntegreerd geheel
Doordat wij verschillende wooneenheden 
aanbieden kunt u gerust doorschuiven 
naar de thuis die bij u past. Dineren in het 
restaurant of een bezoek brengen aan 
het kapsalon in het woonzorgcentrum? 
Dat is geen probleem! Evenzeer is uw 
assistentiewoning steeds toegankelijk vanuit 
het woonzorgcentrum. 

Waken over uw veiligheid, dag en nacht
Ons gespecialiseerde zorgteam 
waarborgt uw veiligheid. Dankzij een 
oproepinstallatie kunt u rekenen op 
een van onze medewerkers. Daarnaast 
zorgen onze samenwerkingsverbanden 
met ziekenhuizen en ons automatische 
systeem voor medicatieverdeling ervoor 
dat het zorgpersoneel u de juiste zorg kan 
toedienen. Bovendien hechten wij veel 
belang aan een duidelijke en transparante 
communicatie met bewoners en 
familieleden. Dankzij onze samenwerking 
met het kennis- en expertisecentrum 
Anahata bieden wij onze bewoners met 
dementie een individueel persoonsgerichte 
zorg aan. 

Mens sana in corpore sano
Een goede gezondheid begint met een 
gezonde maaltijd. Onze warme keuken is 
een grote troef. Dagelijks toveren onze 
chefs een heerlijk feestmaal op uw tafel, 
mét verse streek- en seizoensproducten. 

Praktisch

Faciliteiten
Bar met streekproducten
Restaurants per afdeling 
Oproepsysteem 24/24u
Terras en tuin
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Autovrij wandelpad 
rondom de site
Wifi hotspot
Tv-ruimte
Polyvalente zaal
Snoezelbadkamers
Airco 
Ondergrondse parking
Open huis met ruime 
kamers

Zorgaanbod
Ergo- en kinesitherapie
Verpleging en verzorging 
Medicatierobot
Persoonsgerichte zorg
Dementie, Alzheimer, 
Parkinson
Semi-valide, valide en 
mindervalide  
24/24u aanwezigheid 
van zorg- en 
verpleegkundigen
Voorgeschreven diëten
Palliatieve zorgen

Omgeving
Binnen- en 
buitenparking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 
Abdij van Averbode 
en Basiliek van 
Scherpenheuvel vlakbij

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Woonassistente
Manicure en pedicure
Misdienst 
Poetsdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Appartement 
(assistentiewoning)

Bereikbaarheid
Treinstation op 1 
kilometer
Bushalte: belbus vooran 
de site> Meer informatie? www.armonea.be/voortberg

Onze troeven
• Nieuw herstelverblijf sinds 2015
• Gevarieerd en streekgebonden 

maaltijdaanbod
• Persoonsgerichte, kwalitatieve zorg en 

extra aandacht voor veiligheid
• Verschillende wooneenheden 

aangepast aan de bewonersbehoeften 
• Inspraak van bewoners in werkgroepen 

en een smaakcommissie
• Samenwerking met kennis- en 

expertisecentrum Anahata
• Dagelijkse animatieactiviteiten en een 

mooie, groene omgeving
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