
’t Smeedeshof

O u d-Tu r n h o u t

’t Smeedeshof is een ruim, sfeervol en open huis in de groene gordel rond Oud-
Turnhout. Bij ons kunt u zowel terecht in het woonzorgcentrum, in een zorgflat of in 
een assistentiewoning (ook wel bekend als serviceflats). Genieten staat bij ons hoog 
op de agenda. Daarom bieden we u uitstekende zorg, tal van afwisselende activiteiten 
en heerlijke maaltijden. We hechten ook veel belang aan uw mening. U hebt volop 
inspraak in onze zorg- en dienstverlening. 

‘t Smeedeshof 
Oude Arendonksebaan 38
2360 Oud-Turnhout
tel. 014 45 03 53
smeedeshof@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM, ZORGFL ATS EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Ik woon in een mooie 
flat met zicht op de 
weiden. Regelmatig 
worden er activiteiten 
georganiseerd en dan 
sta ik altijd paraat. Ik 
heb me de beslissing 
om hier te komen 
wonen nog geen 
minuut beklaagd.” 
Josee Van Deun

Over ’t Smeedeshof 
't Smeedeshof biedt u veel ruimte, in 
een groene en rustige omgeving. Het 
woonzorgcentrum bestaat uit 156 moderne, 
stijlvolle kamers en 16 ruime zorgflats. Sinds 
2012 bieden we ook 48 assistentiewoningen 
die net naast het woonzorgcentrum 
liggen. Net als thuis woont u er in alle 
onafhankelijkheid en geniet u er alle privacy. 
Tegelijkertijd voelt u er zich veel veiliger en 
geniet u van optimale zorg. 

Een gespecialiseerd team medewerkers 
staat de klok rond klaar om u met de 
beste zorg te omringen. Dankzij een 
noodoproepsysteem bent u er zeker van 
dat u in geval van nood heel snel assistentie 
krijgt. 

Vriendelijke en persoonlijke benadering 
In een kennismakend gesprek kunt u uw 
persoonlijke behoeften en wensen kenbaar 
maken. Op basis van uw levensverhaal, 
hobby’ s en gewoontes stellen we een 
zorgplan op maat op. We willen dat u 
zich hier thuis voelt en het naar uw zin 
hebt. U vindt hier een warme en veilige 
leefomgeving, waarin familie en vrienden 
altijd welkom zijn en waarin we u vriendelijk 
en persoonlijk benaderen. 

Een waaier aan activiteiten 
Voor de organisatie van tal van activiteiten 
krijgen we de ondersteuning van een 
enthousiaste groep vrijwilligers van het Rode 
Kruis Oud-Turnhout. Bovendien kunnen 
de bewoners van het woonzorgcentrum, 
zorgflats en assistentiewoningen 
gebruikmaken van elkaars faciliteiten en 
activiteiten. We bieden niet alleen culturele, 
maar ook sportieve belevenissen aan. We 
stimuleren bijvoorbeeld graag de wandel- en 
beweegmogelijkheden van onze residenten. 

Verschillende woonvormen 
Bij ons kunt u terecht voor verschillende 
verblijftypes: zelfstandig wonen, zorgflats, 
wonen met intensieve zorg en beschermd 
wonen voor personen met dementie. Onze 
assistentiewoningen zijn voorzien voor 
zelfstandige senioren die een verhoogde 
mate van dienstverlening wensen, zonder 
in te boeten op vlak van privacy en 
zelfstandigheid. Voor elk type zorg die u 
nodig hebt, kunt u bij ons terecht. 

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Ruime parking
Parkeergarages (zorg- en 
serviceflats)

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide

Omgeving
Groene omgeving 
Stads- of dorpskern 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Schoonmaakdienst 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Appartement met 1 
slaapkamer

Bereikbaarheid
De bushalte 'Steenweg' 
bevindt zich nabij 
de ingang van de 
zorgflats/serviceflat 
(assistentiewoningen).

> Meer informatie? www.armonea.be/smeedeshof

Onze troeven
• Warme en veilige leefomgeving 
• Uitstekende zorg- en dienstverlening
• Verschillende types wonen: 

woonzorgcentrum, zorgappartementen 
en assistentiewoningen

• Verschillende activiteiten verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers  

V.
U

.: 
Ar

m
on

ea
 N

V 
∙ F

ra
nç

oi
s S

eb
re

ch
ts

laa
n 

40
 ∙ 

10
80

 B
ru

ss
el 

∙ R
PR

 (B
ru

ss
el)

 0
88

9.
42

1.3
08

 ∙ 
BE

47
 3

20
0 

76
96

 0
88

0


