
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Lindenhof

Ka p e ll e n

Residentie Lindenhof is gelegen in een aangename groene woonwijk in het 
centrum van Kapellen. We hebben 114 appartementen ter beschikking, telkens 
met 1 slaapkamer, terras, keuken en badkamer. U kunt uw flat huren of kopen. Bij 
ons leeft u zelfstandig, maar u doet een beroep op onze hoteldiensten. Zorgzame 
medewerkers waken doorlopend over uw welzijn. Ze staan paraat met een glimlach 
en een helpende hand.

Lindenhof
Zilverlindendreef 21
2950 Kapellen
tel. 03 665 00 96
lindenhof@armonea.be
www.armonea.be



“

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Terras
Tuin
Wifi hotspot
Filmzaal

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Boodschappendienst
Misdienst 

Type woningen
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
Ziekenhuizen in de 
omgeving: Klina 
(Brasschaat) en Jan-
Palfijn (Merksem). 
In de buurt kunt u 
verschillende bussen (65, 
67, 72 en 73) nemen 
naar Antwerpen. 
Het centrum, winkels en 
grootwarenhuizen zijn op 
wandelafstand gelegen 
op de Kapelsesteenweg 
en de Promenade.

Over Lindenhof 
In residentie Lindenhof kunt u niet alleen 
binnen tot rust komen, maar ook buiten in 
onze grote tuin met torenhoge bomen en 
een mooi gemaaid grasperk. Overal waar 
u staat, ruikt u de geur van bloemen, gras 
en verse aarde. En het groen dringt langs 
uw ramen naar binnen. Lindenhof is een 
rustgevende en aangename woonplaats, 
waar de leefruimtes baden in het licht. Bij 
ons geniet u elke dag van het goede leven. 
Huishoudelijke taken worden u uit handen 
genomen en we staan in voor uw zorg.  
In Lindenhof is het goed leven. 

Genieten van de kleine dingen
Dankzij een uitgebreid aanbod aan 
hoteldiensten geniet u elke dag van de 
kleine dingen. Wie niet meer elke dag achter 
het fornuis wilt staan, kan rekenen op de 
lekkere kookkunsten van onze chef. Hij 
geeft de voorkeur aan seizoensproducten en 
lichte bereidingen. De maaltijden worden in 
uw appartement opgediend. Daarenboven 
hoeft u zich niets aan te trekken van het 
huishouden, dat doen wij voor u. En ook een 
bezoek van de pedicure of kapper behoort 
tot de mogelijkheden. 

Leuke ontmoetingen
In Lindenhof komen we in de namiddag 
samen voor een gezellige babbel bij 
een lekkere kop koffie of thee. Verder 
organiseren we allerhande activiteiten, zodat 
u samen hartelijke momenten beleeft. Een 
spelletje bridge, een concert, turnen of een 
film bekijken: het is nog maar een greep 
uit ons aanbod. U kiest uiteraard zelf of u 
hierop ingaat, niemand hoeft zich verplicht 
te voelen. 

We waken over uw veiligheid
Overdag is ons zorgpersoneel aanwezig 
en de klok rond kunt u rekenen op 
paramedische bijstand. Een oproepsysteem 
in uw appartement garandeert uw 
persoonlijke veiligheid. Met één druk op de 
knop roept u een medewerker op die op dat 
moment in de residentie verblijft. Bij ons 
voelt u zich op en top veilig. 

> Meer informatie? www.armonea.be/lindenhof 

Onze troeven
• U leeft zelfstandig, maar rekent 

op hoteldiensten en uitstekend 
zorgpersoneel.

• Ideaal gelegen in een rustige buurt, 
vlakbij het centrum van Kapellen 

• Een grote tuin
• Een brede waaier aan activiteiten

Elke dag krijg ik 
een warme maaltijd 
geserveerd in mijn 
appartement. Zelf 
koken hoef ik dus 
niet te doen. En na de 
middag spreek ik met 
mijn buurvrouw af in 
het salon voor een kop 
koffie. Gezellig.”
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