
Laarsveld

G e e l

In woonzorgcentrum Laarsveld heerst een gemoedelijke sfeer. Het is rustig 
gelegen in een residentiële wijk, tussen het groen, op enkele honderden meters 
van het centrum van Geel. U kunt ook uw intrek nemen in een van de zes 
assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd), vlak naast het rusthuis. 
Een ervaren team van medewerkers zorgt er doorlopend voor dat u in optimale 
condities van uw verblijf kunt genieten. Een bezoek aan de kapper, pedicure of 
schoonheidsspecialiste, het kan allemaal. 

Laarsveld 
Laarsveld 28
2440 Geel 
tel. 014 59 00 51 
laarsveld@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Ik woon in een 
serviceflat tegenover 
het woonzorgcentrum. 
Als er iets is, dan bel 
ik en helpen ze mij 
verder. De winkel is 
vlakbij en als ik naar 
het centrum wil, neem 
ik de belbus.”
Lies, bewoner van een serviceflat

Over Laarsveld 
In woonzorgcentrum Laarsveld wonen 
155 residenten. Senioren met een 
hoge mate van zelfstandigheid kunnen 
hun intrek nemen in een van de zes 
assistentiewoningen. We respecteren ieders 
privacy en er is ruimte voor uw persoonlijke 
behoeften en wensen. 

Bij ons kunnen zowel valide als mindervalide 
65-plussers verblijven. Ook voor mensen 
jonger dan 65 jaar die zwaar zorgbehoevend 
zijn, is er bij ons plaats. Ook personen met 
dementie kunnen bij ons terecht. 

Aangepaste persoonsgerichte zorg
Op onze verschillende afdelingen waakt 
ons multidisciplinair team erover dat uw 
zorg centraal staat, met speciale aandacht 
voor het individu. Daarnaast hebben we een 
beschermde afdeling voor personen met 
dementie. De kracht van onze zorg schuilt 
in het feit dat we hen in elk stadium als 
volwaardige individuen benaderen. 

U geniet
Bij ons staan warmte, huiselijkheid en 
gezelligheid hoog op de agenda. We 
zorgen ervoor dat u het elk moment van 
de dag naar uw zin hebt. Zo kunt u een 
afspraak maken bij de kapper, pedicure of 
schoonheidsspecialiste. Ontspannen doet u 
met familie of vrienden in de sfeervolle bar. 
Tijdens het koffiemoment in de namiddag 
kunt u gezellig bijpraten. Bezoekers zijn de 
hele dag welkom. 

Luisterend oor 
Uw mening telt en we zijn benieuwd 
naar wat u bezighoudt. We vinden open 
communicatie belangrijk, daarom bieden 
we te allen tijde een luisterend oor aan 
zowel familie als bewoner. Op elk moment 
kunt u terecht bij onze medewerkers. 
We organiseren ook geregeld een 
gebruikersraad waar u zich kunt wenden 
tot uw vertrouwenspersoon. Om ook de 
mening van uw familie te horen, organiseren 
we familieraden.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Semi-valide
Valide 
Invalide 

Omgeving
Openbaar vervoer nabij
Parking
Groene omgeving

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Linnendienst 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamers
Luxekamers
Assistentiewoningen

Bereikbaarheid
Belbus Geel stopt 
recht voor het 
woonzorgcentrum.
Het ziekenhuis AZ 
Sint-Dimpna in Geel 
bevindt zich op slechts 3 
minuten rijden van het 
woonzorgcentrum.

> Meer informatie? www.armonea.be/laarsveld 

Onze troeven
• Aangepaste persoonsgerichte zorg 
• Rustig, maar dicht bij centrum gelegen
• Warme, huiselijke sfeer 
• Open communicatie 
• Verse maaltijden: we houden rekening 

met allergieën en diëten 
• Beschermde afdeling voor personen 

met dementie
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