
Salve

B r a s s c h a a t

Woonzorgcentrum Salve is een modern, sfeervol complex in een rustige buitenwijk 
van Brasschaat: een warme thuis voor 120 residenten. Naast kwalitatieve, 
gespecialiseerde zorg blijven huiselijkheid en gezelligheid de troeven van het 
huis. Ons doel? Ervoor zorgen dat u zich goed voelt en zichzelf kunt zijn. Daarom 
stemmen wij onze zorg af op uw persoonlijke wensen. En u richt uw kamer in naar 
eigen smaak opdat u het hier helemaal naar uw zin hebt.

Salve
Rustoordlei 75-77
2930 Brasschaat
tel. 03 651 80 69 
salve@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Bijna drie jaar woon ik 
nu in Salve en ik heb 
er nog geen moment 
spijt van gehad. Het 
personeel is bijzonder 
lief en vriendelijk 
en de verzorging is 
uitstekend.”
Mevrouw Elza Jacobs

Over Salve 
Achter de klassieke, karaktervolle 
gevel van Salve schuilt een modern 
woonzorgcentrum. De residentie breidde 
in april 2014 uit met een nieuwbouw. 
Later volgde een grondige renovatie van 
het oudere gedeelte. Sindsdien kunt u er 
naar het nieuwe kapsalon en beautysalon. 
We investeren ook voortdurend in 
nieuwigheden, zoals bijvoorbeeld de 
rolstoelfietsen en een fietslabyrint. Onze 
nieuwe mobiele snoezelkarren zorgen voor 
een moment van ontspanning en rust voor 
onze bewoners. En dankzij ons uitgebreide 
diensten- en zorgaanbod garanderen we het 
hoogste comfort. 

Onze deur staat open 
In Salve staat u als persoon centraal en 
ontvangen we uw familie en bezoekers altijd 
met open armen. Nodig uw kleinkinderen 
uit voor een gezelschapsspel in onze gezellig 
ingerichte living. Of geniet van een tas 
koffie met de andere residenten op het 
terras. 

Activiteiten à la carte
Ons ergo- en animatieteam organiseert 
geregeld toffe activiteiten: deelnemen 
staat vrij! Zo gaan we regelmatig zwemmen; 
bij mooi weer verkennen we de prachtige 
omgeving met rolstoelfietsen. Daarnaast 
organiseren we ook zomerwandelingen, 
dansnamiddagen, kookateliers en 
rolstoeldansen. En leren werken met een 
iPad, dat kan in onze computerklas. Uw 
familie is steeds welkom om ook mee te 
doen aan onze activiteiten. 

We zorgen voor u
We nemen steeds de tijd voor u, luisteren 
naar uw wensen en vragen, en stemmen 
ons zorgplan daarop af. Zo kunt u het leven 
leiden zoals u dat wilt. Om nog beter in uw 
zorg te voorzien, ondersteunen we ons team 
met geavanceerde technologie, zoals een 
domotica- en registratiesysteem.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Flatscreen op elke kamer
Digitale TV

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Zorg voor bewoners met 
dementie
Palliatieve zorg

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 
Dorpskern 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Massage

Type woningen
Eenpersoonskamer
1 tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Op 200 meter van het 
woonzorgcentrum kunt 
u aan halte ‘Rustoordlei’ 
de bus 730 richting 
Antwerpen nemen.

> Meer informatie? www.armonea.be/salve

Onze troeven
• Voortdurend streven naar kwalitatieve 

zorgverlening
• Respect voor de eigen belevingswereld 

van bewoners
• Elke dag genieten dankzij heerlijke 

maaltijden en toffe activiteiten
• Open huis: vrienden en familie zijn 

altijd welkom
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