
Moretus

B e r c h e m

Moretus is gelegen in een prachtige omgeving en biedt als woonzorgcentrum plaats 
aan 150 bewoners. In ons knusse interieur geniet u van alle moderne comfort, de 
allerbeste zorg en
een waaier aan activiteiten. Wij hopen dat onze bewoners zich thuis voelen, zowel in 
hun eigen kamer als in het geheelconcept. Daarom mogen de kamers ook ingericht 
worden naar eigen voorkeur, en met eigen meubilair. Op deze manier creëert 
iedereen zijn eigen, gezellige stulpje zoals hij/zij dit wenst zodat men zich dadelijk 
thuis zal voelen. 

Moretus
Grote Steenweg 185
2600 Antwerpen
tel. 03 235 30 30
moretus@armonea.be
www.armonea.be/moretus

WOONZORGCENTRUM



“Er is geen groter 
plezier dan zich thuis 
te kunnen voelen”

Over Moretus
Residentie Moretus is een Woon- en 
zorgcentrum met 150 bewoners.  We 
streven ernaar om onze bewoners hun 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en 
met de grootste zorg te omringen. Zo wordt 
er rekening gehouden met de veiligheid 
op en rond de kamers aan de hand van 
codesloten, alarmsystemen in kamers en 
badkamers, brand- en rookdetectoren, 
camerabewaking etc.

Een ontmoetingsplek
Samen lekker eten, een kop koffie drinken 
of een tof gezelschapsspel spelen? Dat 
kan in onze cafetaria of in de leefruimten 
op de verdiepen. Niet alleen bewoners 
maar ook uw familie en vrienden zijn er 
meer dan welkom. In onze bar of op het 
terras ontvangt u hen in alle rust voor een 
babbel of u neemt er zelf deel aan een leuke 
activiteit. 

Tot uw dienst
In Moretus staan we klaar met een 
uitgebreid dienstenaanbod. Ons toegewijde 
team van zorgdeskundigen garandeert u 
steeds de meest kwalitatieve hulp, op het 
juiste moment. Of wilt u ter plaatse een 
kapbeurt, pedicure of gelaatsverzorging? 
Dat kan! Bovendien bereidt onze 
keukenploeg dagelijks verse maaltijden. 
Kortom, u kunt rekenen op een warme 
zorgcultuur waarbij respect, genegenheid en 
luisterbereidheid centraal staan.

Praktisch

Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Logopedie
Verzorging
Valide
Mindervalide

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer
Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misviering
Nachtwacht
Wasserij 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Bus 21 en 32, tram 7 
en 15 en het station 
Antwerpen - Berchem 
op wandelafstand.
Gelegen vlakbij de 
Antwerpse Ring en 
Singel.

> Meer informatie? www.armonea.be/moretus

Onze troeven
• Moretus is gelegen in de bruisende stad 

van Berchem
• Een toegewijd, warm en deskundig 

team staat dag en nacht voor u klaar
• Onze chef bereidt dagelijks verse 

maaltijden
• U mag rekenen op een grote 

keuzemogelijkheid aan activiteiten
• De sociaal verpleegkundige zorgt 

voor administratieve ondersteuning: 
adreswijziging, aanvragen van een 
nieuwe identiteitskaart, aanvraag van 
een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, etc.

• Het logopedisch team ondersteunt 
al onze bewoners dewelke nood of 
ondersteuning nodig hebben.
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