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In een 4,5 hectare groot park met een uniek zicht op de Pedevallei ligt residentie
Koning Albert I. Het modern ingerichte woonzorgcomplex biedt ruimte aan 67
bewoners die er permanent of tijdelijk verblijven. Daarnaast werden in het kasteel
43 nieuwe 1- en 2-persoonsassistentiewoningen opgericht. In Koning Albert I is het
rustig wonen. Onze zorgzame medewerkers waken de klok rond over uw veiligheid.
Zo slaapt u op beide oren.

Over Koning Albert I

“

Het personeel is
vriendelijk, het contact
hartelijk. Je merkt dat
ze hier graag werken.”

V.U.: Eyckenborgh VZW ∙ Bronnenweg 4 ∙ 1755 Gooik ∙ RPR (Brussel) 0434.019.372 ∙ BE11734122088148

Mevrouw Meert, resident

Het kasteeltje waarin residentie Koning
Albert I is ondergebracht is historisch
erfgoed. Na WO II werd het gebouw
ingericht als rustoord voor gepensioneerde
oud-strijders. In 2014 kreeg de residentie
een grondige make-over. Vandaag is het
een modern woon(zorg)complex. De
43 assistentiewoningen met prachtige
gemeenschappelijke ruimtes stellen u
in staat om zelfstandig van het leven
te genieten. Voor ons is uw veiligheid
onze prioriteit. Dankzij de moderne
infrastructuur, de heerlijke keuken en
onze uitstekende zorgen voelt u zich hier
onmiddellijk thuis!
Ergonomisch design
Zowel de kamers in het woonzorgcentrum
als de assistentiewoningen zijn ontworpen
om aan al uw wensen en behoeften te
voldoen. De ergonomisch ingerichte
badkamer, de brede gangen en het
rolstoeltoegankelijke sanitair zorgen
ervoor dat de bewoners zonder problemen
comfortabel leven. Wilt u zelf uw nieuwe
thuis inrichten? Dat kan! Kaart het gerust
aan, wij bekijken samen wat mogelijk is.
Een toegewijd zorgteam
Dankzij onze ervaren medewerkers
garanderen wij u een ruim zorgaanbod.
Een luisterend oor, een warm hart of een
hartelijke babbel: ons zorgpersoneel staat
dag aan dag voor u klaar en biedt u de zorg
die u nodig hebt. Voor een ‘mens sana in
corpore sano’ bereiden onze chef-koks
lekkere, gevarieerde en evenwichtige
maaltijden. Hebt u bepaalde voorkeuren
of bent u gebonden aan een dieet? Wij
serveren u graag een aangepast menu.

Onze troeven
• In een prachtig park met uniek zicht op
de Pedevallei
• Moderne infrastructuur gecombineerd
met historisch erfgoed
• In de dorpskern van Itterbeek
• Kwalitatieve zorg- en dienstverlening
op maat
• Interdisciplinair team van verpleeg- en
zorgkundigen.

Een zee aan ontspanningsmogelijkheden
Koning Albert I is de ideale plaats
om mensen te ontmoeten. Om
sociale contacten te bevorderen,
organiseert ons animatieteam tal
van ontspanningsactiviteiten. Samen
verjaardagen vieren of de kinderen van
de nabijgelegen school over de vloer
krijgen, er valt altijd wel iets te beleven.
De vele ontmoetingsplaatsen maken van
de residentie een aangename en gezellige
plaats.

> Meer informatie? www.armonea.be/koning-albert-i

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Fitness
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wellness
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Omgeving
Vlakbij het centrum van
Itterbeek
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving
Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Eredienst
Poetsdienst
Wasserij
Strijkdienst
Misdienst
Type woningen
Appartement met 1
slaapkamer
Appartement met 2
slaapkamers
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Onze-LieveVrouwziekenhuis Asse,
UZ Jette, Bracops
ziekenhuis en Erasmus
ziekenhuis in de
omgeving
Bus 117 en 118 nabij
Vlakbij de Pedevallei

